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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Loyalitas Karyawan, Kepuasan 
Kerja dan Happiness At Work terhadap Organizational Citizenship Behavior pada 
Generasi Millenial di Jabodetabek. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
diambil dari karyawan generasi millennial yang telah bekerja selama 6 bulan atau lebih 
dari 6 bulan sebanyak 160 karyawan. Penelitian ini menggunakan 32 indikator 
pertanyaan menggunakan skala 6 poin. Pengambilan sampel dan hasil analisis 
menggunakan Software SPSS (Statistical Package for Social Science) 21. Hasil 
menunjukkan bahwa bahwa loyalitas karyawan dan happiness at work berpengaruh 
positif terhadap organizational citizenship behavior sedangkan kepuasan kerja tidak 
berpengaruh positif organizational citizenship behavior. Temuan penelitian ini sangat 
membantu perusahaan untuk meningkatkan organizational citizenship behavior pada 
generasi millennial. 

Kata kunci: Loyalitas Karyawan, Kepuasan Kerja, Happiness At Work, 
Organizational Citizenship Behavior 
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ABSTRACT 

This study aimed to identify Employees Loyalty, Job Satisfaction and Happiness at 
Work toward Millennial Generation Citizenship Behavior in Jabodetabek. The sample 
used in this study was taken from 160 millennial generation employees who had been 
working for 6 months or more than 6 months. This study used 32 question indicators 
using a 6-point scale. The sampling and analysis results were taken by using SPSS 
Software (Statistical Package for Social Science) 21. The results showed that 
employees loyalty and happiness at work has a positive effect on organizational 
citizenship behavior, while the satisfaction does not positively influence organizational 
citizenship behavior. The findings of this study greatly help the company to improve 
organizational citizenship behavior in the millennial generation. 

Keywords: Employees Loyalty, Job Satisfaction, Happiness At Work, Organizational 

Citizenship Behavior  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Data Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa jumlah penduduk Indonesia 

pada 2017 sebanyak 261,89 juta. Angka tersebut terdiri dari penduduk laki – laki 

131,58 juta jiwa sementara penduduk wanita 130,31 juta jiwa. Berdasarkan hasil 

data diatas menunjukkan bahwa 105,53 usia produktif dan termasuk kedalam 

generasi millenial. 

 

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk di Indonesia 

Sumber: Dkatada.co.id 

Generasi millenial lahir setelah Generasi X dan Generasi Baby Boomer. 

Generasi millenial adalah generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980 - 2000 dan 
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pada saat ini berumur 18 – 38 tahun (rumahmillennials.com). Menurut Lancaster 

& Stillman (2002), generasi millenial adalahgenerasi yang sangat menghargai 

perbedaan, lebih memilih bekerja sama daripada menerima perintah, dan sangat 

pragmatis ketika memecahkan persoalan. Pada berkerja generasi millennial 

memiliki rasa optimis yang tinggi, fokus pada presentasi, percaya diri, percaya 

pada nilai – nilai moral dan sosial, dan menghargai adanya keragaman (Putra, 

2017). Menurut Cran (2004) generasi millennial dalam melaksanakan 

pekerjannya, generasi millenial rata-rata akan berganti pekerjaan sampai dua 

puluh kali semasa hidup mereka, dibandingkan dengan para tradisionalis yang 

bekerja pada pemberi kerja yang sama sampai mereka pensiun. Generasi 

millenial tidak setia kepada perusahaan, sebaliknya mereka setia kepada teman-

teman mereka. Apabila mereka merasa pimpinan atau rekan kerja mereka seperti 

teman mereka, maka mereka akan tetap tinggal di perusahaan. Apabila mereka 

tidak menyukai atasan mereka maka mereka akan berhenti tanpa berpikir 

(Onibala, 2017). 

Menurut Onibala (2017) generasi millenial memiliki dua karakteristik yaitu 

dari sisi positif dan negatif. Dilihat sisi negatif yaitu tidak menganggap bahwa 

pekerjaan itu merupakan sesuatu yang berharga dan sesuatu yang besar, sehingga 

generasi millennial cenderung tidak fokus dan tidak serius dalam melakukan 

suatu pekerjaan. Berdasarkan dari sisi positif, generasi ini memiliki mimpi yang 

besar dan sadar bahwa dunia ini merupakan dunia dengan kehidupan yang keras, 
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sangat terbuka dan menerima keadaan ini, serta sangat siap untuk bertarung dan 

menjadi pemimpin di masa yang akan datang. 

Generasi millennial memiliki keinginan bekerja di wilayah Jakarta dan 

sekitarnya. Wilayah Jakarta dan sekitarnya memiliki berbagai keunggulan yaitu 

merupakan wilayah yang memiliki banyak perusahaan besar hingga perusahaan 

yang berskala multinasional sehingga dapat memberikan peluang lapangan kerja 

yang lebih besar. Jakarta dan sekitarnya merupakan wilayah mayoritas 

perusahaan pusat sehingga peluang jenjang karir yang diberikan kepada 

karyawan generasi millennial lebih baik dan pasti. Jakarta dan sekitarnya juga 

memberikan persaingan yang kompetitif bagi perusahaan yang akan menerima 

karyawan generasi millennial sehingga mendorong untuk generasi millennial 

menyiapkan kemampuan dan pengalaman agar dapat menarik perusahaan. 

Perusahaan yang berada di Jakarta dan sekitarnya juga memberikan gaji yang 

tinggi yang kepada karyawan sehingga karyawan dapat memenuhi kebutuhan 

hidup. (plus.kapanlagi.com) 

Setiap perusahaan menginginkan adanya sikap loyal pada diri karyawan 

mereka. Sikap loyalitas tidak dapat didapatkan dengan sendirinya atau 

didapatkan dengan mudah melainkan memerlukan waktu yang lama dan banyak 

faktor yang mempengaruhinya. Tetapi sikap loyalitas dapat tiba – tiba hilang 

apabila karyawan dikecewakan oleh perusahaan. Pengertian loyalitas karyawan 

adalah kesetiaan yang diberikan oleh karyawan yang berada diperusahaan tempat 

Analisis Loyalitas Karyawan..., Syadza Aniga Mardanadi, Ma.-Ibs, 2018



4 
 

Indonesia Banking School  

ia berkerja (ciputrauceo.net). Menurut Sudimin (2003), loyalitas berarti 

“kesediaan karyawan dengan seluruh kemampuan, keterampilan, pikiran dan 

waktu untuk ikut serta mencapai tujuan perusahaan dan menyimpan rahasia 

perusahaan serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan 

selama orang itu masih berstatus sebagai karyawan.  

Pengertian loyalitas menurut Antoncic (2011) mengatakan bahwa loyalitas 

adalah apabila karyawan memiliki kesadaran dan tanpa paksaan untuk 

berkomitmen menjalankan tanggung jawab dan berupaya memberikan kinerja 

mereka yang terbaik bagi perusahaan. Loyalitas para karyawan dalam suatu 

organisasi itu mutlak diperlukan demi kesuskesan organisasi itu sendiri. Semakin 

tinggi loyalitas para karyawan di suatu organisasi, maka semakin mudah bagi 

organisasi itu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh pemilik organisasi (Nurhasan, 2017). Bagi organisasi yang 

loyalitas para karyawannya rendah, maka semakin sulit bagi organisasi tersebut 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya yang telah ditetapkan sebelumnya 

oleh para pemilik organisasi (Soeghandi, Sutanto, dan Setiawan, 2013). 

Karyawan generasi millenialyang masuk ke dunia kerja merupakan 

tantangan bagi perusahaan. Pendapat dari Dhevabanchachai (2013) yang 

menyatakan bahwa Generasi Millenial tidak menghargai loyalitas kepada 

perusahaan (Nurhasan, 2017). Mereka menginginkan keadilan dalam menilai 

setiap pekerjaan mereka dan dihargai tidak hanya dengan gaji, mereka dibesarkan 
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dengan telah pujian dan penghargaan, oleh karena itu jika tidak mendapat 

feedback secara rutin dari atasan mereka, maka mereka dapat merasa tidak 

dihargai dan akan pergi meninggalkan organisasi tersebut walaupun gaji yang 

ditawarkan tinggi. Mereka juga tidak akan menghormati seseorang hanya karena 

suatu jabatan atau senioritas. Mereka hanya akan menghormati setiap orang yang 

memperlihatkan sikap hormat kepada mereka juga (Nurhasan, 2017). 

Survei yang dilakukan oleh Gallup pada menemukan sekitar 63% atau 6 

dari 10 karyawan generasi millennial menyatakan perusahaan tempat generasi 

millenial bekerja tidak memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi 

kepemimpinan yang mereka miliki dan peluang untuk di promosikan. Karyawan 

generasi millennial merasa keahlian dna potensinya tidak dikembangkan dan 

keberadaan mereka mudah digantikan maka tidak ada gunanya untuk loyal 

terhadap perusahaan tersebut (qerja.com). 

Salah satu sarana yang dapat menimbulkan loyalitas karyawan terhadap 

perusahaan adalah kepuasan kerja yang disampaikan Soeghandi, Sutanto, dan 

Setiawan (2013). Menurut Luthans (2011) “kepuasan kerja merupakan hasil dari 

persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka dapat memberikan 

hal yang dinilai penting”. Menurut Bangun (2012) dengan kepuasan kerja 

seorang pegawai dapat merasakan pekerjaannya apakah menyenangkan atau 

sebaliknya bahkan tidak menyenangkan untuk dikerjakan (Nurhasan, 2017). 

Mangkunegara (2005) mengemukakan bahwa ada 2 (dua) faktor yang 
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mempengaruhi kepuasan kerja yaitu faktor yang ada pada diri pegawai dan faktor 

pekerjaannya. Faktor yang ada pada diri pegawai yaitu kecerdasan (IQ), 

kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman 

kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja. 

Faktor pekerjaan yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat (golongan), 

kedudukan, mutu pengawasan, jaminan keuangan, kesempatan promosi jabatan, 

interaksi sosial, dan hubungan kerja. 

Seseorang yang merasakan kepuasan dalam bekerja tentunya ia akan 

berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimiliki untuk 

memberikan performa terbaiknya kepada organisasi tempat ia bekerja dengan 

menyelesaikan tugas pekerjaannya sebaik mungkin. Bahkan, karyawan yang 

puas akan memiliki kesediaan untuk melakukan hal lebih diluar tanggung jawab 

formalnya. Kesediaan inilah yang kemudian dikenal sebagai organizational 

citizenship behavior (Waspodo dan Minadaniati, 2012). Organizational 

Citizenship Behavior merupakan aspek yang unik dari aktivitas individual dalam 

bekerja. Organisasi akan berhasil apabila karyawan tidak hanya melakukan tugas 

pokoknya saja, namun juga mau melakukan tugas ekstra seperti mau bekerja 

sama, tolong menolong, memberikan saran, berpartisipasi secara aktif, 

memberikan pelayanan ekstra kepada pelanggan, serta mau menggunakan waktu 

kerjanya dengan efektif. Sebelum karyawan melakukan perilaku ini, akan ada 

penyebab mengapa mereka rela melakukan hal tersebut yang sebagian besar 
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disebabkan oleh besarnya kepuasan kerja karyawan terhadap perusahaan dan 

tingkat loyalitas yang sangat berperan dalam hal memberikan hasil kerja yang 

“lebih” kepada perusahaan tempat mereka bekerja (Soeghandi, Sutanto, dan 

Setiawan, 2013). 

Menumbuhkan Organizational Citizenship Behavior pada karyawan 

Generasi Millenialdapat dilakukan dengan melihat salah satu faktor yaitu afek 

positif. Afek positif menurut Jex dan Britt (2008), adalah perasaan positif yang 

muncul dari dalam diri karyawan. Salah satu perasaan positif yang dapat muncul 

adalah kebahagiaan di tempat kerja (happiness at work). Menurut Wesarat, Sharif 

dan Majid, (2015) happiness at work adalah perasaan positif yang muncul 

berdasarkan penilaian individu mengenai lingkungan tempat dia bekerja 

(Prakoso dan Listiara 2017). Ketika karyawan merasakan happiness at work 

dalam iklim organisasi tersebut maka dengan begitu karyawan dapat 

memunculkan Organizational Citizenship Behavior. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Prihatsanti & Dewi (2010), menunjukkan bahwa semakin 

baik iklim organisasi dalam sebuah organisasi, maka dapat meningkatkan 

Organizational Citizenship Behavior pada karyawan. 

Berdasarkan itu, penelitian tertarik untuk membahas mengenai masalah 

terebut dengan mengambil judul penelitian mengenai “Analisis Generasi 

Milenial pada Loyalitas Karyawan, Kepuasan Kerja dan Happiness at Work 

terhadap Organizational Citizenship Behavior di Dunia Kerja”. 

Analisis Loyalitas Karyawan..., Syadza Aniga Mardanadi, Ma.-Ibs, 2018



8 
 

Indonesia Banking School  

 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Faktor – faktor variabel yang masuk dalam penelitian ini adalah loyalitas 

karyawan, kepuasan kerja dan happiness at work yang berpengaruh terhadap 

Organizational Citizenship Behavior pada generasi milenial. Faktor dan variabel 

tersebut digunakan karena dirasakan cocok dan sesuai dengan objek penelitian 

yang digunakan. Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu di 

kaji, maka di lakukan pembatasan pada ruang lingkup penelitian. Pembatasan ini 

di lakukan agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan 

tujuan penelitian dan pembahasan. Penulis membatasi penelitian hanya pada 

karyawan yang berumur 18 – 38 tahun (rumahmillennials.com) yang telah 

berkerja selama 6 bulan, diasumsikan secara umum dengan usia tersebut sudah 

dapat merasakan apakah memiliki loyailtas pada pekerjaannya atau telah 

merasakan kepuasaan dalam pekerjaannya atau telah merasakan happiness at 

work atau sudah melakukan Organizational Citizenship Behavior. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah dalam 

penelitian ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat di identifikasikan yaitu 

masalah loyalitas karyawan, kepuasan kerja, happiness at work dan 

organizational citizenship behavior pada generasi millennial didalam dunia 

kerja. Karyawan dalam masalah loyalitas, merasa puas atau tidak puasnya 
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pekerjaan, merasa happiness at work atau tidak dan apakah telah melaksanakan 

organizational citizenship behavior yang dilakukan oleh generasi millennial di 

dunia kerja.  

1.4 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh positif antara loyalitas karyawan terhadap 

Organizational Citizenship Behaviorpada Generasi Millenial di 

Jabodetabek? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif antara kepuasan karyawan terhadap 

Organizational Citizenship Behaviorpada Generasi Millenial di 

Jabodetabek? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif antara Happiness at Work terhadap 

Organizational Citizenship Behavior pada Generasi Millenial di 

Jabodetabek? 

4. Manakah variabel yang paling mempengaruhi Organizational Citizenship 

Behavior pada Generasi Millenial di Jabodetabek. 

1.5 Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji, maka 

dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Pembatasan ini 

dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan 

penelitian dan pembahasan. Penulis membatasai penelitian hanya pada loyalitas 

karyawan, kepuasan kerja, dan happiness at work terhadap organizational 

citizenship behavior pada generasi millenial yang telah bekerja di perusahaan 
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tersebut. Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari 

tujuan yang semula di rencanakan sehingga mempermudah mendapatkan data 

dan informasi yang diperlukan. 

1.6 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif antara loyalitas karyawan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Generasi Millenial di 

Jabodetabek 

b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif antara kepuasan karyawan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Generasi Millenial di 

Jabodetabek 

c. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif antara Happiness at Work 

terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Generasi Millenial di 

Jabodetabek 

d. Mengetahui dan menganalisis variabel yang paling mempengaruhi 

Organizational Citizenship Behavior pada Generasi Millenial di 

Jabodetabek 

1.7 Manfaat Penelitian 

A. Kegunaan Akademik 

1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan mengenai loyalitas karyawan, kepuasan kerja, dan 

happiness at work terhadap organizational citizenship behavior pada 

generasi millennial di dunia kerja 
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2 Penelitian ini diharapkan akan membantu dalam penelitian dimasa 

yang akan datang berkaitan dengan loyalitas karyawan, kepuasan 

kerja, danhappiness at work terhadap organizational citizenship 

behavior pada generasi millennial didunia kerja 

B. Kegunaan Praktisi 

1 Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui loyalitas karyawan, 

kepuasan kerja, dan happiness at work terhadap organizational 

citizenship behavior pada generasi millennial didunia kerja. 

 

1.8 Sistematika Penelitian 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang 

lingkup masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah tujuandan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Isi dari bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk 

melakukan analisis dalam penelitian ini, serta kerangka, model 

penelitian dan penelitian terdahulu. 
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BAB III  METODOLOGI PENULISAN 

Bab ini berisi tentang populasi, sampel, sampling data dan 

sumber data, metode pengumpulan data definisi oprasional 

variabel dan alat analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diawali dengan penjelasan mengenai objek 

penelitian, dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB VI   PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang menyajikan secara singkat 

mengenai apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan dalam bagian kesimpulan. Bab ini ditutup 

dengan keterbatasan, saran dan implikasi yang dapat 

dipertimbangkan terhadap hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Generasi Millenial 

Menurut Broadbridge (2007) Generasi Millenial atau generasi Y 

adalah masyarakat yang lahir setelah tahun 1980 (Onibala dan 

Manurun, 2014). Menurut Howe dan Strauss (2000) Generasi Millenial 

atau generasi Y adalah generasi yang lahir pada tahun 1982 sampai 2000 

(Putra, 2017). Menurut Horovitz (2012) Millennial Generation yaitu 

kelompok anak muda yang berusia belasan tahun hingga awal tiga 

puluhan, lahir awal 1980 hingga awal 2000 (Suryadi, 2016). 

Furlow (2011), anggota generasi milenial amanah, lebih toleran, 

dan lebih baik bepergian daripada banyak orang tua mereka. Generasi 

milenial mendukung penyebab sosial dan perusahaan yang bertanggung 

jawab secara social (Valentine dan Powers, 2013). 

Menurut Lyons (2004) mengungkapkan ciri – ciri dari generasi 

millennial (Putra, 2017) adalah: 

1. Karakteristik masing-masing individu berbeda, tergantung dimana 

generasi millennial dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial 

keluarganya, 
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2. Pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi-generasi 

sebelumnya, 

3. Pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat 

terpengaruh dengan perkembangan teknologi,  

4. Lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga 

mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang 

terjadi di sekelilingnya,  

5. Memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan. 

 

2.1.2 Teori Loyalitas Karyawan 

Menurut Coughlan (2005) bahwa loyalitas adalah tindak etis 

seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan dan dalam membina 

hubungan dengan rekan kerja (Marpaung dan Krisna, 2012) 

Menurut Antoncic (2011) mengatakan bahwa loyalitas adalah 

apabila karyawan memiliki kesadaran dan tanpa paksaan untuk 

berkomitmen menjalankan tanggung jawab dan berupaya memberikan 

kinerja mereka yang terbaik bagi perusahaan. Loyalitas didapatkan dari 

karyawannya dengan cara perusahaan harus senantiasa menjaga 

keharmonisan (Marpaung dan Krisna, 2012). 

Menurut Marpaung dan Krisna (2012) loyalitas adalah 

kepatuhan dan kesediaan karyawan yang diukur dalam empat indikator 

sebagai berikut: 
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1. Berkarir diperusahaan adalah keinginan untuk menetap di 

perusahaan serta tidak memililki keinginan mencari pekerjaan 

ditempat lain. 

2. Mengenal perusahaan yaitu memiliki pengetahuan tentang 

perusahaan serta mengetahui aktifitas perusahaan, mengenal 

pimpinan di divisi perkerjaan karyawan. 

3. Kebanggaan sebagai bagian dari perusahaan adalah Merasa bagian 

dari perusahaan, merasa telah dibesarkan perusahaan, bersedia 

mendukung tercapainya tujuan perusahaan, menjaga nama baik 

perusahaan, menceritakan perusahaan sebagai perusahaan yang 

tepat untuk bekerja, bekerja di perusahaan merupakan pilihan 

terbaik. 

4. Disiplin jam kerja adalah masuk dan keluar kerja sesuai jam kerja. 

Aspek-aspek loyalitas kerja menurut Siswanto (1989) yang 

terdapat pada individu (Soeghandi, Sutanto, dan Setiawan 2013), yang 

menitik beratkan pada pelaksanaan kerja yang dilakukan karyawan 

antara lain:  

a. Taat pada peraturan. Setiap kebijakan yang diterapkan dalam 

perusahaan untuk memperlancar dan mengatur jalannya 

pelaksanaan tugas olehmanajemen perusahaan ditaati dan 

dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini akan menimbulkan 
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kedisiplinan yang menguntungkan organisasi baikintern maupun 

ekstern. 

b. Tanggung jawab pada perusahaan. Karakteristik pekerjaan dan 

pelaksanaan tugasnya mempunyai konsekuensi yang dibebankan 

karyawan. Kesanggupan karyawan untuk melaksanakan tugas 

sebaikbaiknya dan kesadaran akan setiap resiko pelaksanaan 

tugasnya akan memberikan pengertian tentang keberanian dan 

kesadaran bertanggungjawab terhadap resiko atas apa yang telah 

dilaksanakan.  

c. Kemauan untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan orang-orang 

dalam suatu kelompok akan memungkinkan perusahaan dapat 

mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh orang-orang 

secara invidual.  

d. Rasa memiliki. Adanya rasa ikut memiliki karyawan terhadap 

perusahaan akan membuat karyawan memiliki sikap untuk ikut 

menjaga dan bertanggung jawab terhadap perusahaan sehingga 

pada akhirnya akan menimbulkan loyalitas demi tercapainya tujuan 

perusahaan.  

e. Hubungan antar pribadi. Karyawan yang mempunyai loyalitas kerja 

tinggi mereka akan mempunyai sikap fleksibel ke arah tata 

hubungan antara pribadi. Hubungan antara pribadi ini meliput: 

hubungan sosial diantara karyawan, hubungan yang harmonis 

Analisis Loyalitas Karyawan..., Syadza Aniga Mardanadi, Ma.-Ibs, 2018



17 
 

Indonesia Banking School  

antara atasan dan karyawan, situasi kerja dan sugesti dari teman 

kerja.  

f. Kesukaan terhadap pekerjaan. Perusahaan harus dapat menghadapi 

kenyataan bahwa karyawannya tiap hari datang untuk bekerjasama 

sebagai manusia seutuhnya dalam hal melakukan pekerjaan yang 

akan dilakukan dengan senang hati sebagai indikatornya bisa dilihat 

dari: keunggulan karyawan dalam bekerja, karyawan tidak pernah 

menuntut apa yang diterimanya diluar gaji pokok.  

2.1.2.1 Indikator Loyalitas Karyawan 

Menurut Adiwibowo (2012) mengemukakan bahwa 

loyalitas karyawan memiliki dimensi sikap dan perilaku 

memiliki lima indikator, yaitu: 

1. Trust (kepercayaan), 

2. Psycological / emotional commitment (komitmen 

psikologi / emosi), 

3. Switching cost (beban/biaya yang harus ditangung bila 

pindah organisasi), 

4. Word of mouth (perilaku mempublikasikan organisasi) 

5. Cooperation (perilaku kerjasama). 

Menurut Kumar dan Shektar (2012) menyatakan 

berbagai persepsi yang mengindikasikan loyalitas karyawan 

tinggi (Nurhasan, 2017). 
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1. Kesediaan seseorang untuk tetap dengan organisasi 

2. Produktivitas yang melebihi harapan normal, yaitu; 

melampaui panggilan tugas 

3. Reciprocal, yaitu loyalitas karyawan terhadap organisasi 

harus sesuai dengan loyalitas organisasi terhadap 

karyawan 

Indikator yang dipakai dalam penelitian ini bersumber 

dari Marpaung dan Krisna (2012), yang menjelaskan bahwa 

terdapat 4 indikator pada loyalitas karyawan yaitu:  

1. Berkarir di perusahaan 

2. Mengenal perusahaan 

3. Kebanggan 

4. Disiplin. 

 

2.1.3 Teori Kepuasan Kerja 

Menurut Zanaria (2007) mengemukakan kepuasan kerja 

merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan yang dilihat dan dialami oleh karyawan terhadap 

pekerjaannya, sehingga kepuasan ini sangat berkaitan erat dengan sikap 

dari karyawan atas pekerjaan itu sendiri, situasi kerja, kerjasama dengan 

pimpinan serta rekan kerja (Badarianto dan Pardede, 2018). 
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Menurut Chors et al., (2006) kepuasan kerja adalah konstruksi 

utama dalam studi organisasi, karena berkaitan erat dengan minat yang 

terkait dengan pekerjaan dan hasil organisasi publik seperti tingkat 

kinerja yang tinggi, organisasi komitmen, tindakan pertama bertindak 

bebas seperti Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan kepuasan 

hidup (Indarti et al,  2017). 

Menurut Zanaria (2007) Kepuasan Kerja merupakan keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang dilihat 

dan dialami oleh karyawan terhadap pekerjaannya, sehingga kepuasan 

ini sangat berkaitan erat dengan sikap dari karyawan atas pekerjaan itu 

sendiri, situasi kerja, kerjasama dengan pimpinan serta rekan kerja 

(Badarianto dan Pardede, 2018). 

2.1.3.1 Indikator Kepuasan Kerja 

Menurut Schnake (2003) menggambarkan kepuasan 

kerja dalam tiga dimensi (Indarti et al, 2017):  

1. Kepuasan sosial adalah sebagai kepuasan seseorang dalam 

aspek hubungan sosial dengan orang-orang di lingkungan 

kerja seperti persahabatan, rasa hormat, perlakuan dan 

keamanan kerja.  

2. Kepuasan kerja intrinsik adalah sebagai kepuasan 

seseorang pada aspek seperti kedalaman karyanya: sifat 
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kerja, prestasi, pengakuan, perkembangan, dan 

pertumbuhan individu.  

3. Kepuasan kerja ekstrinsik mengacu pada perasaan seorang 

karyawan terhadap aspek luar pekerjaan seperti: organisasi 

pengatur, gaya kepemimpinan, gaji, hubungan dengan 

rekan kerja, suasana tempat kerja, status, garansi dan 

keamanan di tempat kerja. 

Menurut Hasibuan (2002) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh (Tunjungsari, 

2011):  

1. Balas jasa yang adil dan layak  

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian  

3. Berat ringannya pekerjaan  

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan  

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan  

6. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya  

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak.  

 

Menurut Nurhasan (2017) selama bertahun- tahun lima 

dimensi kepuasan kerja telah diidentifikasi untuk mewakili 

karakteristik paling penting dari sebuah pekerjaan tentang 

karyawan yang memiliki respon afektif, yaitu: 
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1. Pekerjaan itu sendiri (works it self). Sejauh mana 

pekerjaan yang ada dalam organisasi merupakan tugas 

yang menarik, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan 

untuk menerima tanggung jawab. Karyawan 

mengharapkan memperoleh pekerjaan yang menarik dan 

menantang dalam organisasi tempatnya bekerja.  

2. Imbalan (Pay). Jumlah remunerasi keuangan yang telah 

diterima dan sejauh mana ini dipandang sebagai keadilan 

sesama orang lain di dalam organisasi. Indikator yang 

menjadi imbalan yang pantas adalah:  

a. Gaji yang memenuhi terhadap kebutuhan hidup 

pribadi dan keluarga.  

b. Gaji yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan.  

c. Gaji yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan pribadi masing-

masing.  

d. Imbalan yang diterima jika realisasi prestasi kerja 

melampaui standar prestasi kerja atau sistem insentif 

finansial.  

e. Gaji yang diterima dibandingkan dengan gaji pegawai 

organisasi lain pada jabatan atau pekerjaan yang sama.  
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3. Peluang promosi (Promotion opportunities). Kemungkinan 

untuk kemajuan dalam organisasi. Karyawan 

mengharapkan adanya praktik promosi yang adil, karena 

promosi memberikan kesempatan untuk pertumbuhan 

pribadi, tanggung jawab yang lebih banyak, dan status 

sosial yang ditingkatkan.  

4. Pengawasan (Supervision). Kemampuan supervisor untuk 

memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku. 

Luthans (2006), menjelaskan bahwa selain pengaruh 

seorang teman sepekerjaan, juga pengaruh atasan pada 

kepuasan kerja, seperti perhatian atasan akan tingkat 

kesejahteraan pegawai atau karyawan, bimbingan dan 

bantuan ketika melaksanakan setiap pekerjaan, 

komunikatif, serta mau melibatkan diri dalam setiap 

pekerjaan akan menimbulkan kepuasan kerja.  

5. Rekan kerja (Coworkers). Sejauh mana sesama pekerja 

dalam organisasi saling mendukung dalam setiap 

pekerjaan. Terdapat beberapa tenaga kerja yang dalam 

menjalankan pekerjaannya telah memperoleh masukan dari 

tenaga kerja lain. Hubungan antara pekerja dalam 

organisasi merupakan hubungan ketergantungan sepihak 

yang berbentuk fungsional. Hubungan secara keseluruhan 
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didasarkan pada keterkaitan antara pribadi yang 

mencerminkan sikap dasar dan nilai-nilai yang serupa, 

misalnya keduanya mempunyai pandangan hidup yang 

sama.  

 

Menurut Luthans (2006) kepuasan kerja memiliki tiga 

dimensi (Pio, Revo, dan Tampi, 2018) yaitu:  

1. Kepuasan kerja adalah respon emosional terhadap 

pekerjaan situasi. Oleh karena itu, kepuasan kerja dapat 

dilihat dan diprediksi  

2. Kepuasan kerja sering ditentukan oleh caranya baik hasil 

yang dicapai memenuhi atau melampaui harapan 

3. Kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang saling 

terkait. 

Indikator yang dipakai dalam penelitian ini bersumber 

dari Soeghandi, Sutanto, dan Setiawan (2013)yang menjelaskan 

bahwa terdapat 5 indikator pada kepuasan kerja yaitu: 

1. Pekerjaan itu sendiri 

2. Upah 

3. Promosi 
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4. Atasan 

5. Rekan kerja. 

 

2.1.4 Teori Happiness at Work 

Menurut Wesarat, Sharif dan Majid, (2015) menyatakan bahwa 

happiness at workadalahperasaan positif yang muncul berdasarkan 

penilaian individu mengenai lingkungan tempat dia bekerja (Prakoso 

dan Listiara, 2017). Maenapothi (2007) menyatakan bahwa happiness 

at work adalah situasi ditempat kerja ketika personil senang bekerja dan 

tidak merasa seperti itu bekerja, efisien dan mencapai sasaran yang 

ditargetkan, baik di tingkat personalia dan organisasi (Chaiprasit dan 

Santidhiraku, 2011). 

Menurut Fisher (2010) happiness at work didefinisikan sebagai 

“perasaan senang terhadap pekerjaan itu sendiri, karakteristik pekerjaan 

dan organisasi secara keseluruhan” (Salas-Vallina, Alegre, dan 

Fernandez, 2017). Menurut Manka (2011) Happiness at work adalah 

perasaan individu dan / atau masyarakat. Ini muncul dari pekerjaan, 

ketika semua aspek yang bisa dibayangkan menemukan tempat mereka 

dalam urutan yang benar. Karena itu adalah pengalaman pribadi, ini 

juga merupakan pengalaman yang sangat individual (Suojanen, 2012). 
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2.1.4.1 Indikator Happiness at Work 

Menurut Pryce-Jones (2010), terdapat tiga aspek dalam 

happiness at work (Prakoso dan Listiara, 2017), yaitu: 

1. Pride(kebanggan) 

2. Trust(kepercayaan) 

3. Recognition(pengakuan) 

Menurut Siska Wulandari dan Ami (2014), terdapat lima 

Faktor dalam happiness at work (Wulandari dan Widyastuti 

,2014), yaitu: 

1. Hubungan positif dengan orang lain,  

Menurut Maryanto (2010) Hubungan positif dengan 

orang lain didefinisikan sebagai hubungan antara orang 

yang satu dengan orang lain yang bu- kan sekedar 

hubungan pasif melainkan suatu aktivitas yang 

mengembangkan hasil yang lebih produktif, membangun 

dan memuaskan (Wulandari dan Widyastuti, 2014). 

Menurut Siska dan Ami (2014) konsep mengenai hubungan 

positif dengan orang lain didasarkan pada bahwa manusia 

adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan 

yang lain sehingga segala aktivitas tidak terlepas dari 

adanya hubungan dengan orang lain. 
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2. Prestasi 

Menurut Siska dan Ami (2014) Prestasi adalah hasil 

usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang 

diusahakan. Seseorang dianggap berprestasi, jika dia telah 

meraih sesuatu hasil dari apa yang diusahakannya, baik 

karena hasil belajar, bekerja, atau berlatih keterampilan 

dalam bidang tertentu. Menurut ruvendi ( 2005) Prestasi 

hanya dapat diraih dengan mengerahkan segala kekuatan, 

kemampuan dan usaha yang ada dalam diri kita (Wulandari 

dan Widyastuti, 2014) 

3. Lingkungan kerja fisik,  

Menurut Munandar (2001) Lingkungan kerja fisik 

didefinisikan sebagai segala sesuau yang ada di sekitar para 

pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas - tugas yang dibebankan dengan 

peralatan pekerjaan yang memadai seperti penerangan, 

suhu udara, ruang gerak, keamanan, dan kebersihan 

(Wulandari dan Widyastuti, 2014). 

4. Kompensasi 

Menurut Alhempi (2012) Kompensasi adalah segala 

sesuatu yang diterima pekerja sebagai balas jasa terhadap 
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pekerjaan yang dilakukan, kompensasi tidak hanya gaji 

melainkan ada insentif (Wulandari dan Widyastuti, 2014). 

5. Kesehatan 

Menurut Siska dan Ami (2014) Konsep kesehatan 

berkaitan dengan setiap seseorang yang bekerja harus 

memiliki kondisi fisik dan psikis yang sehat, maka 

seseorang yang berada dalam kondisi sehat jasmani dan 

rohani akan memiliki pikiran yang sehat pula sehingga 

dalam bekerja seseorang siap mengerjakan pekerjaan yang 

akan dilakukannya, dengan hal tersebut membuat mereka 

lebih bahagia. Kesehatan terdiri dari kategori sehat fisik, 

dan rileks. 

Menurut Fisher (2010), Happiness at Works memiliki 3 

dimensi (Salas-Vallina, Alegre, dan Fernandez, 2017): 

1. Engagement merupakan suatu perasaan khusus dari energi 

dan motivasi berhubungan dengan kemampuan merasakan 

senang / gembira dan bergairah ditempat kerja. 

2. Job Satisfactionmerupakan suatu konsep yang lebih 

reaktif yang menangkap perasaan tentang kondisi kerja, 

seperti gaji, peluang berkarir atau hubungan dengan 

sesama rekan kerja. 
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3. Affective OrganisationalCommitment merupakan suatu 

perasaan kasih sayang terhadap organisasi dan adanya 

perasaan “saya termasuk dari bagian organisasi ini”. 

Menurut Maenapothi (2007), lima faktor menyebabkan 

happiness at work: 

1. Job inspiration: karyawan puas dengan pekerjaan yang 

ditugaskan, dan mampu mencapai tujuan. 

2. Organization’s shared value: perilaku kolektif dan budaya 

organisasi. 

3. Relationship: ada interaksi, ikatan kelompok dan 

penerimaan di antara rekan kerja. 

4. Quality of work life: hubungan antara 3 unsur, yaitu 

lingkungan kerja, partisipasi karyawan, dan humanisasi 

kerja.  

5. Leadership: eksekutif atau pimpinan organisasi 

mempromosikan dan menciptakan kebahagiaan bagi 

personil saat mereka bekerja dengan menciptakan motivasi, 

kesadaran, dan dedikasi pada bawahan mereka (Chaiprasit 

dan Santidhiraku, 2011). 

 

Menurut Manka (2011) terdapat tiga aspek dalam 

happiness at work (Suojanen, 2012), yaitu: 
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1. Organisasi, 

2. Kepemimpinan, 

3. Masyarakat, 

4. Kerja 

5. Individu (karyawan). 

Indikator yang dipakai dalam penelitian ini bersumber 

dari Siska dan Ami (2014), yang menjelaskan bahwa terdapat 

indikator pada Happiness at Works yaitu:  

1. Hubungan positif dengan orang lain 

2. Prestasi 

3. Lingkungan kerja fisik 

4. Kompensasi 

5. Kesehatan (Wulandari dan Widyastuti 2014) 

 

2.1.5 Teori Organizational Citizenship Behavior 

Menurut Sunarta dan Pamuji (2009) mengemukakan 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan prilaku yang 

tergolong bebas dan tidak terikat dengan tugas formal yang di tetapkan 

organisasi, bersifat suka rela, tidak untuk kepentingan diri sendiri, dan 

bukan tindakan terpaksa yang mengedepankan orang lain (rekan kerja, 

lembaga atau organisasi)(Wildan dan Safrizal, 2017). 
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Menurut Vannecia (2013) mengemukakan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) adalah pegawai tidak hanya melakukan 

tugas pokoknya saja, namun juga mau melakukan tugas ekstra seperti 

mau bekerja sama, tolong menolong, memberikan saran, berpartisipasi 

secara aktif, memberikan pelayanan ekstra kepada pelanggan, serta mau 

menggunakan waktu kerjanya dengan efektif (Zain dan Kamilia, 2017). 

Menurut Robbins dan Judge (2012) mendefinisikan 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) sebagai perilaku 

discretionary bukan bagian dari persyaratan kerja formal karyawan, dan 

itu berkontribusi pada lingkungan psikologis dan sosial di tempat kerja 

(Jung dan Yoon, 2015). 

2.1.5.1 Indikator Organizational Citizenship Behavior 

Menurut Zurasaka (2008) Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

sebagai berikut: 

1. Budaya dan iklim organisasi 

2. Kepribadian dan suasana hati.  

3. Persepsi terhadap dukungan organisasional 

4. Persepsi terhadap kualitas hubungan/interaksi atasan 

bawahan, 

5. Masa kerja. (Zain dan Kamilia, 2017). 
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Menurut Organ et al. (2006) ada lima dimensi yang dapat 

digunakan untuk mengukur Organizational Citizenship 

Behavior (Husodo, 2018) yaitu: 

1. Altruism 

Perilaku yang meliputi membantu rekan kerja baru 

yang sedang mempelajari pekerjaannya, membantu rekan 

kerja yang pekerjaannya menumpuk, atau menyelesaikan 

masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi. 

2. Conscientiousness 

Perilaku yang ditunjukkan dengan berusaha melebihi 

yang diharapkan perusahaan meliputi kehadiran, mematuhi 

peraturan, memanfaatkan waktu istirahat, dan sebagainya. 

3. Sportmanship 

Perilaku yang memberikan toleransi terhadap 

keadaan yang kurang ideal dalam organisasi tanpa 

mengajukan keberatan – keberatan. Seseorang yang 

mempunyai tingkatan yang tinggi dalam sportmanship akan 

meningkatkan iklim yang positif diantara karyawan, tidak 

kecewa saat orang lain tidak mengikuti sarannya, mau 

mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan tim. 
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4. Courtesy 

Menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya agar 

terhindar dari masalah – masalah interpersonal, mencegah 

seseorang bekerja lebih keras, dan jika kita akan 

menambahkan pekerjaan kepada seseorang, kita seharusnya 

memberi tahu orang tersebut terlebih dahulu agar dapat 

bersiap-siap. 

5. Civic Virtue 

Sebuah sikap keterlibatan yang bertanggung jawab 

dan konstruktif, dalam proses politik atau pemerintahan 

organisasi. Konovsky dan Organ (1996) memusatkan pada 

kegiatan yang lebih duniawi dan berkelanjutan yang 

berkaitan dengan tata kelola, seperti membaca email yang 

relevan dengan pekerjaan, menghadiri pertemuan, 

mengikuti apa yang sedang terjadi di perusahaan, 

mendiskusikan dengan rekan kerja tentang masalah hari ini, 

dan mengambil bagian dalam berbagai ritual yang menandai 

kontinuitas tradisi dan identitas organisasi. 

 

Indikator yang dipakai dalam penelitian ini bersumber 

dari Organ et al. (2006), yang menjelaskan bahwa terdapat 5 

indikator pada loyalitas karyawan yaitu:  
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1. Altruism 

2. Consicientiousness 

3. Sportmanship 

4. Courtessy 

5. Civis Virtue. (Soeghandi, Sutanto, dan Setiawan, 

2013). 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Loyalitas Karyawan terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) 

Berdasarkan penelitian oleh Soeghandi, Sutanto, dan Setiawan 

(2013)  menjelaskan bahwa Loyalitas karyawan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

karyawan PT. Surya Timur Sakti Jatim dengan melihat indikator 

keberadaan karyawan, pengenalan karyawan terhadap seluk beluk 

organisasi, karyawan sebagai asset organisasi, keterlibatan karyawan 

dalam aktivitas perusahaan dan kebanggan karyawan terhadap 

perusahaan.  

Berdasarkan penelitian Mayasari, Nurhardjo, dan Sunardi 

(2014) menyatakan bahwa Loyalitas kerja berpengaruh positif signifkan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) karyawan pada 

kantor balai pengelolaan daerah aliran sungai sampean di kabupaten 

Analisis Loyalitas Karyawan..., Syadza Aniga Mardanadi, Ma.-Ibs, 2018



34 
 

Indonesia Banking School  

Bondowoso dengan melihat indikator kesetiaan karyawan terhadap 

pekerjaannya, jabatannya, dan organisasinya.  

Berdasarkan penelitian Nurhayati, Minarsih, dan Heru Sri 

Wulan (2016) menyatakan bahwa Loyalitas kerja memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) dengan melihat indicator taat pada peraturan, tanggung jawab 

pada peruusahaan, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki dan 

hubungan antar pribadi. 

Berdasarkan penelitian Fitriani dan Dewi (2017), menyatakan 

bahwa loyalitas karyawan bepengaruh positif signifkan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan melihat indikator 

mematuhi peraturan, menerima kebijkan perusahaan, melaksanakan 

tugas dengan baik dan efisien, tetap berada di perusahaan, menunjukkan 

kerja yang maksimal dan menjaga nama perusahaan.  

Ho1 : Loyalitas Karyawan tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Ha1 : Loyalitas Karyawan memiliki pengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
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2.2.2 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) 

Berdasarkan penelitian oleh Soeghandi, Sutanto, dan Setiawan 

(2013) menjelaskan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada  

karyawan PT. Surya Timur Sakti Jatim dengan melihat indikator 

kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, kepuasan terhadap gaji, 

kepuasan terhadap promosi, kepuasan terhadap atasan dan kepuasan 

terhadap rekan kerja. 

Berdasarkan penelitian “The influence of spiritual leadership on 

quality of work life, job satisfaction and organizational citizenship 

behavior (Study on nursing staff of private hospital in North 

Sulawesi)”oleh Pio, Revo, dan Tampi (2018), menjelaskan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) dengan melihat indikator gaji, promosi, 

rekan kerja , atasan dan pekerjaan itu sendiri. 

Berdasarkan penelitian “The effect of OCB in relationship 

between personality, organizational commitment and job satisfactionto 

performance” oleh Indarti et al. (2017), menjelaskan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) dengan melihat indikator kepuasan social, kepuasan 

kerja instrinsik dan kepuasan kerja ekstrinsik. 
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Berdasarkan penelitian “Pengaruh kepuasan kerja terhadap 

Organizational Citizenship Behavior: Studi Pada Yayasan Masyarakat 

Madani Indonesia” oleh Rohayati (2014), menjelaskan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) dengan melihat indikator pekerjaan itu sendiri, gaji, 

kesempatan promosi, pengawasan dan rekan kerja. 

Ho2 : Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Ha2 : Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

 

2.2.3 Pengaruh Happiness at Work terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) 

Berdasarkan penelitian “Happiness at work and organisational 

citizenship behavior” oleh Salas-Vallina, Alegre, dan Fernandez (2017) 

menjelaskan bahwa Happiness at work berpengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan melihat indikator 

engagement, job satisfaction dan affective organizational commitment. 

Berdasarkan penelitian Prakoso dan Listiara (2017), 

menyatakan bahwa Happiness at work berpengaruh positif signifikan 
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terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan melihat 

indikator konstribusi, keyakinan, kultur komitmen dan kepercayaan 

diri. 

Ho3 : Happiness at work tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Ha3 : Happiness at work memiliki pengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

2.3 Model Penelitian 

 

 

Sumber penelitian ini modifikasi dari (Soeghandi, Sutanto, dan Setiawan 2013 dan Salas-
Vallina, Alegre, dan Fernandez, 2017) 

Gambar 2.3 Model Penelitian 

 

Organizatio
nal 

Citizenship 
Behavior

(Y)

Loyalitas 
Karyawan

(X1)

Kepuasan 
Kerja
(X2)

Happiness at 
Works
(X3)
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Hipotesis pada penelitian ini adalah:  

Ho1 : Variabel Loyalitas Karyawan tidak memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada 

Generasi Millenial 

Ha1 : Variabel Loyalitas Karyawanmemiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Generasi 

Millenial 

Ho2 : Variabel Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Generasi 

Millenial 

Ha2 : Variabel Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Generasi 

Millenial 

Ho3 : Variabel Happiness at work tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Generasi 

Millenial. 

Ha3  : Variabel Happiness at work memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Generasi 

Millenial.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek& Desain Penelitian 

Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia terutama 

yang berkaitan dengan loyalitas karyawan, kepuasan kerja, happiness at work, 

dan organizational citizenship behavior. Objek penelitian ini adalah generasi 

millennial yang berusia 18 – 38 tahun yang bekerja lebih dari 6 bulan dan berada 

di daerah Jabodetabektersebut mewakili cakupan karakteristik responden yang 

peneliti pilih dan peneliti memiliki akses untuk menyebar kuesioner. 

Desain penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

quantitative descriptive (deskriptif kuantitatif), yaitu dengan berdasarkan tujuan 

penelitian ini menurut Sekaran & Bougie (2016), untuk menguji hipotesis serta 

menentukan hubungan antar variabel satu dengan lainnya.Penelitian ini 

membahas mengenai pengujian hubungan antara loyalitas karyawan, kepuasan 

kerja, happiness at work, dan organizational citizenship behavior. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Cross Sectional 

Design, Karakteristik penelitian yang digunakan adalah cross sectional atau biasa 

di sebut survei sampel, dimana peneliti melakukan survei atau pengukuran yang 

melibatkan pengumpulan informasi satu kali dalam satu periode tertentu dari 

setiap sampel elemen populasi tertentu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
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kuantitatif, yaitu metodologi riset yang berupaya untuk mengkuantifikasi data 

dan biasanya menerapkan analisis statistik tertentu (Malhotra, 2009). 

 

3.2 Jenis Data & Teknik Pengambilan Data 

1. Data primer 

Primer menurut Maholtra (2009), yaitu data yang dihasilkan sendiri 

oleh peneliti dan secara khusus ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan 

masalah penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

metode survei berupa beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh 

responden. Survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

secara online. Peneliti dalam menyusun kuesioner menggunakan skala likert 

untuk mengukur variabel-variabel yang terkait dengan penelitian. Skala 

yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel objek penelitian yang 

sifatnya kuantitatif. Skala penelitian ini menggunakan enam titik pada kedua 

ujung label dengan ketentuan semakin mendekati ke arah ujung titik 1 

artinya sangat tidak setuju, sedangkan semakin mendekati ke arah ujung titik 

6 artinya sangat setuju. Adapun penilaiannya sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Sangat Tidak 
Setuju - - - - Sangat Setuju 

1 2 3 4 5 6 
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2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu yaitu data-data yang dikumpulkan dari sumber 

lain yang berkaitan secara langsung dengan masalah penelitian (Malhotra, 

2010). Data dikumpulkan dari berbagai sumber informasi yang tersedia 

seperti buku, jurnal, laporan statistik badan resmi, media internet, publikasi, 

majalah yang berhubungan dengan penelitian (Malhotra, 2010).  

 

3.3 Populasi 

Menurut pendapat dari Sugiyono (2012), populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan (Tuage et al, 2014). Populasi penelitian adalah generasi 

millennial yang berusia 18 – 38 tahun yang bekerja lebih dari 6 bulan dan berada 

di daerah Jabodetabek. 

 

3.4 Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel yang peneliti lakukan dalam penelitian adalah 

purposive sampling dikarenakan objek yang saya teliti telah ditentukan yaitu 

generasi millennial yang berusia 18 – 38 tahun yang bekerja lebih dari 6 bulan 

dan berada di daerah Jabodetabek tersebut mewakili cakupan karakteristik 

responden yang peneliti pilih dan peneliti memiliki akses untuk menyebar 

kuesioner. Sampel penelitian ini menggunakan rumus Hair et al. (2010), yaitu: 
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Indikator X 5 s/d10, dikarenakan peneliti tidak mengetahui populasi pastinya, 

maka dari itu peneliti memakai rumus tersebut. Diketahui jumlah indikator 20 

maka sesuai rumus Hair et al. (2010), yaitu: 32 X 5 = 160 sampel penelitian yang 

akan peneliti sebar sebagai kuesioner. 

 

3.5 Operasional Variabel 

Tabel 3.5.1 Operasionalisasi Variabel  

VARIABEL DEFINISI DIMENSI ALAT UKUR 

 
 
 

Loyalitas 
Karyawan 
Soeghandi, 

Sutanto, and 
Setiawan 

(2013) 

Loyalitas kerja atau 
kesetiaan merupakan 
salah satu unsur yang 

digunakan dalam 
penilaian karyawan 

yang mencakup 
kesetiaan terhadap 

pekerjaannya, 
jabatannya dan 

organisasi. Kesetiaan 
ini dicerminkan 
olehkesediaan 

karyawan menjaga dan 
membela organisasi di 
dalam maupun di luar 

pekerjaan dari 
rongrongan orang yang 

tidak 
bertanggungjawab. 

 
Sumber : Hasibuan 

(2001), dalam 
Soeghandi, Sutanto, 
and Setiawan (2013) 

1. Berkarir 
diperusahaan 

 
 
 
 
2. Mengenal 

perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kebanggaan sebagai 

bagian dari 
perusahaan 

 
 
4. Disiplin 
 
 
Sumber : Marpaung 
and Krisna (2012) 

[LK1] : Saya berniat akan 
menetap di perusahaan. 
[LK2] : Saya tidak 
mempunyai keinginan 
untuk mencari kerja di 
tempat lain 
[LK3] : Saya mempunyai 
pengetahuan tentang 
perusahaan dan 
mengetahui segala 
aktivitas yang ada di 
perusahaan 
[LK4] : Saya mengenal 
semua pimpinan divisi 
yang ada di perusahaan. 
[LK5] : Sayamerasa 
bagian dari perusahaan 
[LK6] : Saya selalu 
menjaga nama baik 
perusahaan 
[LK7] : Saya selalu 
datang tepat waktu 
 
Sumber : Marpaung and 
Krisna (2012) 

Kepuasan 
Kerja 

Soeghandi, 
Sutanto, and 

Setiawan 
(2013) 

Kepuasan kerja adalah 
tingkat rasa puas 

individu bahwa mereka 
mendapat imbalan 
yang setimpal dari 
bermacam-macam 

aspek situasi pekerjaan 

1. Pekerjaan itu 
sendiri 

 
2. Gaji 

 
 
 
 

[KK1] : Saya senang 
dengan perkerjaan yang 
dikerjakan 
[KK2] : Saya menerima 
gaji yang sesuai dengan 
harapan 
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dari organisasi tempat 
mereka bekerja. 

 
 
 
 

Sumber : Tangkilisan 
(2005) dalam 

Soeghandi, Sutanto, 
and Setiawan (2013) 

3. Promosi 
 
 
4. Atasan 

 
 
 
5. Rekan kerja 

 
Sumber : Soeghandi, 
Sutanto, and Setiawan 
(2013) 

[KK2] :Saya memiliki 
kesempatan promosi  
untuk lebih maju lagi 
[KK4] :Saya memiliki 
pengawasan yang baik 
yang dilakukan oleh 
atasan diperusahaan 
[KK5] : Saya memiliki 
rekan kerja yang 
menyenangkan 

Sumber : (Han et al. 
2012) 

Happiness at 

Works 

Salas-Vallina, 
Alegre, and 
Fernandez 

(2017) 

Happiness at Works 
sebagai “perasaaan 

senang terhdap 
perkerjaan itu sendiri, 
karateristik perkerjaan 
dan organisasi secara 

keseluruhan”. 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Fisher 
(2010) dalam Salas-
Vallina, Alegre, and 

Fernandez (2017) 

1. Hubungan positif 
dengan orang lain 
 
 
 
 
 
 
 

2. Prestasi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Lingkungan kerja 

fisik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kompensasi 
 
 
 
 
 
 
 

[HAW1] : Saya memiliki 
teman kerja yang saling 
support 
[HAW2] :Saya memiliki 
pemimpin yang begitu 
bijaksana 
[HAW3] :Saya 
mendapatkan dukungan 
dari rekan kerja. 
[HAW4] : Saya 
menyelesaikan pekerjaan 
dengan tepat waktu 
[HAW5] : Saya 
melakukan pekerjaan 
yangsesuai dengan 
keahlian sehingga kerja 
menjadi lebih baik 
[HAW6] : Saya dapat 
menyelesaikan tantangan 
secara tepat 
[HAW7] : Saya 
mendapatkan fasilitas 
yang lengkap 
[HAW8] : Saya memiliki 
peralatan kerja yang 
tersedia danberfungsi 
dengan baik 
[HAW9] : Saya 
mendapatkan tempat kerja 
yang bagus 
[HAW10] : Saya 
mendapatkan gaji 
yangsesuai dengan yang 
harapan 
[HAW11] : Saya 
mendapatkan gaji yang 
sesuai dengan kemampuan 
yang saya miliki 
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5. Kesehatan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Wulandari 
and Widyastuti (2014) 

[HAW12] : Saya 
mendapatkan bonus 
[HAW13] : Saya 
memiliki fisik (badan) 
yang sehat 
[HAW14] : Saya 
memiliki psikis yang sehat 
[HAW15] : Saya 
mendengarkan musik 
dalam bekerja (rileks) 
Sumber : Wulandari 
and Widyastuti (2014) 

Organizational 

Citizenship 

Behavior 

(OCB) 
(Soeghandi, 
Sutanto, and 

Setiawan 2013) 

Organizational 
Citizenship Behavior 

(OCB) merupakan 
perilaku individu yang 

bebas, yang tidak 
secara langsung atau 
eksplisit diakui oleh 

sistem pemberian 
penghargaan dan dalam 
mempromosikan fungsi 

efektif organisasi. 
 
 
 
 
 

Sumber : Soeghandi, 
Sutanto, and 

Setiawan (2013) 

1. Altruism 
 
 
 
2. Civis Virtue 

 
 
 
3. conscientiousness 

 
 
4. Courtesy 

 
 
 
 
5. Sportmanship 

 
Sumber : Organ et al 
(2006) dalam 
Soeghandi, Sutanto, 
and Setiawan (2013) 

[OCB1] : Saya 
memberikan pertolongan 
kepada rekan kerja yang 
sedang mengalami 
kesulitan 
[OCB2] : Saya mengikuti 
perubahan dan 
perkembangan dalam 
perusahaan 
[OCB3] : Saya patuh 
terhadap peraturan yang 
berlaku di perusahaan 
[OCB4] : Saya menjaga 
hubungan baik dengan 
rekan kerja agar terhindar 
dari masalah-masalah- 
masalah interpersonal 
[OCB5] : Saya tidak 
mengeluh tentang segala 
sesuatu yang terjadi dalam 
perusahaan 
Sumber : (Danendra and 
Mujiati 2016) 

Sumber : Pengolahan informasi dilakukan dengan Ms. World 

 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis akan dilakukan dengan menggunakan Software SPSS (Statistical 

Package for Social Science), dimana pengujian pada data meliputi uji reliabilitas, 

uji validitas serta uji asumsi klasik. Metode analisis data pada penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan statistik, melalui metode multivariate analysis 
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yaitu metode statistik untuk menganalisa satu set data yang memiliki lebih dari 

satu variabel bebas (independen) dan variabel terkait (dependen) (Hair et al. 

2010). Untuk proses pengujian hypothesis development akan dilakukan analisis 

data dalam rangka untuk mengetahui hubungan linear diantara variabel-variabel 

pada penelitian yang akan dilakukan dengan pendekatan Multiple Regression 

Analysis (MRA). 

3.6.1 Uji Reliabilitas dan Uji Validitas (Pre-test) 

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsisten tidaknya 

jawaban seseorang terhadap item-item pertanyaan di dalam sebuah 

kuesioner (Sarjono dan Julianita, 2011). Pada dasarnya suatu kuesioner 

dapat dikatakan reliabel atau dapat diandalkan apabila jawaban seorang 

responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu (Ghozali, 2016). Teknik pengujian reliabilitas akan dilakukan 

dengan cara one shot yaitu pengukuran sekali saja, dimana pengukuran 

dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan 

(Ghozali, 2016). Untuk batas nilai melihat dari cronbach’s alpha ≥ 0.60, 

jika melewati batas tersebut maka dapat dinyatakan sebagai reliabel, 

konsisten dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). 

Uji Validitas merupakan bukti bahwa instrumen, teknik atau 

proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar 

mengukur konsep yang dimaksudkan. Uji validitas bertujuan untuk 
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mengukur valid tidaknya suatu item pernyataan (Sarjono dan Julianita, 

2011). Suatu kuesioner akan dinyatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Pada penelitian ini akan menggunakan uji validitas 

dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-test untuk melihat nilai 

Kaiser Mayer-Okin (KMO) Measure of Sampling Adequacy. Bartlett’s 

Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor Loading of 

Component Matrix (Hair et al. 2010). Setiap nilai memiliki ketentuan 

masing-masing yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kaiser Mayer-Okin (KMO) Measure of Sampling Adequacy 

merupakan statistik proporsi dalam variabel yang merupakan 

variasi umum (common variance), yakni variasi dalam penelitian. 

Nilai KMO diatas 0,5 menunjukkan bahwa faktor analisis dapat 

digunakan; 

2. Barlett’s Test of Sphericity mengindikasikan bahwa matriks 

kolerasi merupakan matriks identitas dimana variabel-variabel 

dalam faktor bersifat related atau unrelated. Nilai yang kurang dari 

0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan antar variabel dan 

merupakan nilai yang diharapkan; 

3. Anti Image Matrices merupakan setiap nilai pada kolom diagonal 

matriks kolerasi anti image menunjukan Measure of Sampling 

Adequacy dari masing-masing indikator. Nilai diagonal anti-image 
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correlation matrix diatas 0,5 menunjukkan variabel sesuai dengan 

struktur variabel lainnya didalam faktor tersebut; 

4. Component Matrix Nilai Factor Loading merupakan variabel 

komponen faktor. Nilai Factor Loading lebih besar atau sama 

dengan 0,5. 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi klasik sangat diperlukan sebelum melakukan analisis 

regresi linear agar model regresi linear dapat disebut sebagai model 

yang baik. Adapun maksud dan tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah 

untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi pada 

model regresi. Lebih lanjut di dalam proses pengujian asumsi klasik 

akan dilakukan oleh beberapa proses pengujian yang meliputi uji 

multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji 

normalitas data. 

3.6.2.1 Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal (Azim, Subki, and Yusof 2018). Pada 

dasarnya uji normalitas ditujukan untuk mengetahui normal 

atau tidaknya suatu distribusi data, yang mana dengan 

membandingkan antara data yang dimiliki dan data 
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berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi 

yang sama (Sarjono dan Julianita, 2011). Lebih lanjut didalam 

penilitian ini uji normalitas data akan dilakukan dengan cara 

menggunakan analisis statistik yaitu metode uji one sample 

kolmogorov smirnof dengan besaran nilai Asymp. Sig > 0,05 

maka data dapat dinyatakan terdistribusi normal. Metode 

statistik dirasa lebih handal untuk mengetahui distribusi data 

dalam hal ini apakah distribusi residual terdistribusi normal 

atau tidak (Azim, Subki, dan Yusof, 2018). 

3.6.2.2 Uji Autokorelasi 

Menurut Wijaya (2009), Uji Autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu (disturbance term-ed) pada periode 

sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah regresi yang 

terbebas dari indikasi autokorelasi (Sarjono dan Julianita, 2011). 

Pada dasarnya masalah autokorelasi muncul dikarenakan terdapat 

residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Azim, 

Subki, dan Yusof, 2018). Pada penilitian ini uji autokorelasi akan 

dilakukan dengan menggunakan uji Durbin – Watson (DW Test). 

Metode Durbin – Watson (DW Test) deipergunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) yang 

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan 
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tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Sementara 

hipotesis yang akan diuji adalah:  

a. Ho : terdapat autokorelasi (r = 0)  

b. Ha : tidak ada autokorelasi (r ≠ 0)  

Lebih lanjut menurut (Azim, Subki, dan Yusof, 2018) 

dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, 

didasarkan atas hal berikut ini : 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No Decision 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4 - du 
Sumber : (Azim, Subki, dan Yusof 2018) 

 

3.6.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas perlu dilakukan jika jumlah variabel 

independen (bebas) lebih dari satu (Sarjono dan Julianita, 

2011), yang mana uji multikolonieritas ditujukan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 
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Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi yaitu dapat 

diketahui melalui nilai variance inflation factor (VIF). 

Tolerance akan mengukur variabilitas variabel independen 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh varibel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 

VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai cut-off yang umum 

dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau apabila nilai VIF ≤10 

maka menunjukkan tidak adanya multikolinearitas (Azim, 

Subki, dan Yusof, 2018). 

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda 

disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah terjadi homoskedatisitas dalam model atau dengan 

perkataan lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan 
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data cross section mengandung situasi heteriskesdatisitas 

karena menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 

(Azim, Subki, dan Yusof, 2018). 

Lebih lanjut untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas di dalam model regresi, penelitian ini akan 

mempergunakan Uji Glejser yaitu dengan cara meregresikan 

antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. 

Apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan 

absolut residual lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Azim, Subki, dan Yusof, 2018). 

 

3.6.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan antara 

hubungan dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan 

variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen 

diasumsikan random/stokastik, yang berarti mempunyai distribusi 

probabilistik. Variabel Independen/bebas diasumsikan memiliki nilai 

tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang). Untuk penelitian kali 

ini akan menggunakan persamaan Multiple Regression (regresi linear 

berganda). Yang mana hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien 

untuk masing-masing variabel independen (Azim, Subki, dan Yusof 

2018). 
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 Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda dalam 

penelitian ini dinyatakan sebagai berikut : 

Y = α + b1LK + b2KK + b3HAW+ e 

Keterangan  : 

Y   = Organizational Citizenship Behaviour (OCB) 

α   = Konstanta 

b1, b2, b3 = Koefisien regresi 

LK  = Loyalitas Karyawan 

KK  = Kepuasan Kerja 

x3  = Happiness At Work 

e   = Standar error 

Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat 

diukur dari Godness of fitnya. Secara statistik, setidaknya hal tersebut 

dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai 

statistik t. Adapun teknis pengujian dan perhitungan didalam analisis 

regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

3.6.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

Analisis koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Pengukuran Koefisien Determinasi ditujukan untuk mengukur 

goodness of fit dari persamaan regresi yang diperkirakan. Koefisien 

determinasi dilambangkan R², dimana nilai koefisien determinasi 
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berkisar antara nol dan satu, yaitu 0 ≤ R² ≤ 1. Jika nilai mendekati 

angka 1 berarti menunjukkan bahwa variabel-variabel independen 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen, namun sebaliknya apabila nilai R² yang semakin 

kecil berarti menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas (Azim, Subki, dan Yusof, 2018). 

3.6.3.2 Uji f 

Uji statistik F dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang mana 

dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap setiap garis 

regresi yang diobservasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

secara bersama-sama apakah variabel bebas berpengaruh secara 

signifikan atau tidak terhadap variabel terkait. Apabila nilai 

siginifikansinya ≤ 0,05 berarti Ho ditolak, sedangkan jika nilai 

signifikansinya ≥ 0,05 berarti Ho diterima. Adapun kriteria 

pengujiannya sebagai berikut : 

a. Ho : b1 = b2 = 0, artinya variabel-variabel independen secara 

bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen. 

b. Ha : bi ≠ b2 ≠ 0, artinya variabel-variabel independen secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen 

(Azim, Subki, dan Yusof, 2018). 
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3.6.3.3 Uji t 

Pengujian Hipotesis didalam penilitian ini akan 

menggunakan pengujian secara parsial (Uji t). Uji statistik t 

bertujuan untuk mengetahui seberapa signifikan satu variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. 

Adapun kriteria yang dijadikan penilaian adalah sebagai 

berikut : 

a. Ho : bi = 0, artinya suatu variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya suatu variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Dengan kriteria pengujian taraf signifikan (α = 0,05) 

(Azim,Subki, dan Yusof, 2018). 

 

3.7 Teknik Pengujian Hipotesis 

Melihat hasil dari pengujian hipotesis, yaitu cara mengetahui signifikansi 

dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada didalam model 

keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukan positif dan nilai 

p < 0,05 dalam hasil analisis maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung 

oleh data (Ho ditolak). Apabila nilai estimasi menunjukan hasil negatif dan nilai 

p > 0,05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data 

(Ho diterima).  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah generasi millennial yang lahir pada tahun 

1980 – 2000 atau yang berusia 18 – 38 tahun yang berprofesi sebagai karyawan 

atau pegawai pada salah satu perusahan yang berada di Jabodetabek. Karyawan 

atau pegawai generasi millennial ini telah bekerja selama 6 bulan atau lebih dari 

6 bulan. 

Anggota generasi milenial amanah, lebih toleran, dan lebih baik bepergian 

daripada banyak orang tua mereka. Generasi milenial mendukung penyebab 

sosial dan perusahaan yang bertanggung jawab secara social (Valentine dan 

Powers, 2013). 

 

4.2 Profil Responden 

Profil reponden menjelaskan dan menggambarkan demografi dan 

karakteristik responden secara keseluruhan. Berdasarkan 175 responden yang 

mengisi kuisioner online melalui media google form, hanya 160 responden yang 

digunakan dan lolos dari pertanyaan screening.  
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4.2.1 Usia 

Pada sub-bab ini berisikan tentang usia responden. Hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk grafik dengan nilai.  

 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 
Gambar 4.2.1 Grafik Usia Responden 

Pada gambar 4.2.1 diatas, dapat dilihat bahwa 2% responden berusia 

21 tahun, 13% responden 22 tahun, 15% responden berusia 23 tahun, 21% 

responden berusia 24 tahun, 16% responden berusia 25 tahun, 

15%responden berusia 26 tahun, 8% responden berusia 27 tahun, 3% 

responden berusia 28 tahun, 1% responden berusia 29 tahun, 4% 

responden berusia 30 tahun, 3% responden berusia 31 tahun dan 1% 

responden berusia 32 tahun. 
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4.2.2 Jenis Kelamin 

Pada sub-bab ini berisiskan tentang jenis kelamin dari responden. 

Hasilnya akan disajikan dalam bentuk diagram dengan nilai.  

 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 
Gambar 4.2.2 Diagram Jenis Kelamin Responden 

Pada gambar 4.2.2 diatas menunjukkan bahwa 55% responden 

adalah laki – laki (90 orang) dan 45% responden adalah perempuan (75 

orang). Hal ini menunjukkan bahwa responden laki – laki lebih 

mendominasi. 

 

4.2.3 Daerah Tempat Tinggal 

Pada sub bab ini berisi tentang daerah tempat tinggal responden. 

Hasilnya akan disajikan dalam bentuk grafik dengan nilai. 

45%
7555%

90

Laki - Laki Perempuan

Analisis Loyalitas Karyawan..., Syadza Aniga Mardanadi, Ma.-Ibs, 2018



58 
 

Indonesia Banking School  

 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 
Gambar 4.2.3 Diagram Daerah Tempat Tinggal Responden 

Pada gambar 4.2.3 atas menunjukkan bahwa 71% responden (114 

orang) bertempat tinggal didaerah DKI Jakarta, 13% responden (20 

orang) bertempat tinggal didaerah Depok, 10% responden (16 orang) 

bertempat tinggal didaerah Tanggerang dan 6% responden (10 orang) 

bertempat tinggal didaerah Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden yang bertempat tinngal DKI Jakarta lebih mendominasi. 

 

4.2.4 Bidang Pekerjaan 

Pada sub bab ini berisi tentang bidang pekerjaan responden. Hasilnya 

akan disajikan dalam bentuk grafik dengan nilai. 

114
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Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 
Gambar 4.2.4 Grafik Bidang Pekerjaan Responden 

Pada gambar 4.2.4 atas menunjukan bahwa 20 responden berkerja di 

bidang BUMN – Konstruksi, 4 responden bekerja dibidang visual design, 

10 responden bekerja dibidang accounting, 1 responden bekerja dibidang 

creative, 19 responden bekerja dibidang pemerintahan, 7 responden 

bekerja dibidang designer, 41 respinden berkerja dibidang perbankan, 1 

responden web developer, 15 responden bekerja dibidang human 

resource, 2 responden bekerja dibidang swasta, 12 responden berkerja 

dibidang finance, 1 responden bekerja dibidang e-commerce, 3 responden 

bekerja dibidang pendidikan, 3 responden bekerja dibidang 

telekomunikasi, 1 responden bekerja dibidang teknis, 3 responden bekerja 

dibidang IT, 2 responden bekerja dibidang starup, 10 responden bekerja 

dibidang public relation dan 5 responden bekerja dibidang pemasaran. 
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4.2.5 Daerah Tempat Kerja 

Pada sub bab ini berisi tentang daerah tempat kerja responden. 

Hasilnya akan disajikan dalam bentuk diagram dengan nilai presentase. 

Pada gambar 4.2.5 dibawah menunjukkan bahwa 3% (5 Orang) 

responden bekerja didaerah Tangerang, 1% (1 Orang) responden bekerja 

didaerah depok dan 96% (154 orang) berkerja didaerah Jabodetabek 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 
Gambar 4.2.5 Diagram Daerah Tempat Kerja Responden 

 

4.2.6 Durasi Bekerja 

Pada sub bab ini berisi tentang durasi atau lamanya responden 

bekerja. Hasilnya akan disajikan dalam bentuk diagram dengan nilai 

presentase. 

96%

3%1%

DKI Jakarta Tanggerang Depok
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Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft Excel 
Gambar 4.2.6 Diagram Durasi Kerja Responden 

Pada gambar 4.2.6 diatas menunjukkan bahwa 35% responden (56 

orang) telah bekerja ditempat kerjanya selama 6 bulan dan 65% 

responden (104 orang) telah bekerja ditempat kerjanya selama lebih dari 

6 bulan. 

 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-test) 

4.3.1 Hasil Uji Validatas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis pada data 

responden sebanyak 30 responden yang memberikan hasil nilai Kaiser 

Meyer-Okin Measure of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, 

Anti-Image Matrices, Total Variance Explained dan Factor Loading of 

Component Matrix. Software yang di gunakan untuk melakukan analisis 

ini adalah SPSS 21. Berikut adalah tabel analisis hasi uji validitas (Pre-

test). 

65%
104

35% , 56

6 Bulan > 6 Bulan
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Tabel 4.3.1 Hasil Uji Validitas Pre-Test 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Suatu measurement dapat dinyatakan valid apabila memenuhi 

persyaratan nilai MSA yang idealnya adalah > 0,5 dan memiliki factor 

loading ≥ 0,5. Berdasarkan hasil Pre-Test yang dilakukan pada penelitian 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 

Loading Kriteria 
Nilai yang Diisyaratkan > 0.5 < 0.05 > 0.5 ≥ 0.5 

Loyalitas Karyawan 

LK1 

0.872 0.000 
 

0.879 0.906 Valid 
LK2 0.896 0.913 Valid 
LK3 0.855 0.915 Valid 
LK4 0.851 0.961 Valid 
LK5 0.918 0.900 Valid 
LK6 0.820 0.692 Valid 
LK7 0.871 0.909 Valid 

Kepuasan Kerja 

KK1 

0.793 0.000 
 

0.809 0.803 Valid 
KK2 0.740 0.907 Valid 
KK3 0.761 0.901 Valid 
KK4 0.838 0.838 Valid 
KK5 0.911 0.652 Valid 

Happiness At Work 

HAW1 

0.766 0.000 
 

0.774 0.658 Valid 
HAW2 0.857 0.824 Valid 
HAW3 0.716 0.812 Valid 
HAW4 0.849 0.726 Valid 
HAW5 0.861 0.849 Valid 
HAW6 0.808 0.672 Valid 
HAW7 0.743 0.830 Valid 
HAW8 0.754 0.793 Valid 
HAW9 0.813 0.692 Valid 

HAW10 0.762 0.839 Valid 
HAW11 0.669 0.821 Valid 
HAW12 0.890 0.780 Valid 
HAW13 0.767 0.592 Valid 
HAW14 0.854 0.690 Valid 
HAW15 0.835 0.599 Valid 

Organizational 
Citizenship Behavior 

OCB1 

0.839 
 

0.000 
 

0.861 0.847 Valid 
OCB2 0.892 0.871 Valid 
OCB3 0.770 0.940 Valid 
OCB4 0.878 0.801 Valid 
OCB5 0.831 0.784 Valid 
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ini dirasakan measurement yang digunakan valid sehingga penelitian ini 

bisa ditindak lanjutkan kepenyebaran kuesioner penelitian. 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas betujuan untuk melihat suatu konsistensi dan 

reliabilitas alat ukur pada kuesioner terhadap variabelnya. Batas nilai 

dilihat dari cronbach’s α ≥ 0.6, jika melewati batas tersebut maka dapat 

dinyatakan sebagai reliabel, konsisten dan relevan terhadap variabel 

(Malhotra, 2010). Berikut adalah tabel analisis hasil Uji Reliabilitas (pre-

test): 

Tabel 4.3.2 Hasil Uji Reliabelitas Pre-Test 

Variabel Cronbach's Alpha N of Item Kriteria 

Loyalitas Karyawan 0.952 7 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0.862 5 Reliabel 

Happiness  At Work 0.942 15 Reliabel 

Organizational 

Citizenship Behavior 
0.895 5 Reliabel 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Tabel diatas menjelaskan hasil dari uji reliabilitas (pre-test) bahwa 

semua alat ukur pada penelitian yaitu loyalitas karyawan, kepuasan kerja, 

happiness at work dan organizational citizenship behavior memiliki nilai 

nilai standar cronbach’s alpha diatas 0,60. Hasil tersebut menyatakan 

bahwa kuisioner yang diberikan kepada responden akan memberikan 

hasil yang konsisten. 
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4.4 Analisis Hasil Full Test 

Aplikasi pengolahan data yang digunakan peneliti adalah Software SPSS 

21 (Statistical Package for Social Science) sebagai aplikasi pendukung untuk 

analisis Multiple Regression Analysis. Aplikasi SPSS 21 akan membantu peneliti 

dalam mengolah data sehingga menjadi lebih mudah. 

4.4.1 Uji Validitas (Main-Test) 

Analisis validitas pengujian data pada main-test ini menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA), dengan standard nilai KMO 

Measure of Adequacy > 0,5 dan Factor loading ≥ 0,5. Pengujian 

dilakukan kepada sampel yang berjumlah 160, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Apabila Nilai KMO MSA < 0,5 dan Factor Loading ≤ 0,5 maka 

measurement dinyatakan tidak valid.  

b. Apabila Nilai KMO MSA > 0,5 dan Factor Loading ≥ 0,5 maka 

measurement dapat dinyatakan valid.  

Berdasarkan hasil uji validitas pada data main-test ini dapat melihat 

tabel KMO and Bartlett’s Test yang menunjukan hasil pengujian pada 

160 sampel sebagai berikut: 
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Tabel 4.4.1 Hasil Uji Validitas Main-Test) 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading Kriteria 
Nilai yang Diisyaratkan > 0.5 < 0.05 > 0.5 ≥ 0.5 

Loyalitas Karyawan 

LK1 

0.848 
0.000 

 

0.799 0.790 Valid 
LK2 0.802 0.796 Valid 
LK3 0.849 0.785 Valid 
LK4 0.864 0.760 Valid 
LK5 0.908 0.760 Valid 
LK6 0.835 0.623 Valid 
LK7 0.904 0.752 Valid 

Kepuasan Kerja 

KK1 

0.788 
0.000 

 

0.809 0.697 Valid 
KK2 0.786 0.786 Valid 
KK3 0.761 0.822 Valid 
KK4 0.795 0.756 Valid 
KK5 0.817 0577. Valid 

Happiness At Work 

HAW1 

0.910 
0.000 

 

0.888 0.591 Valid 
HAW2 0.960 0.633 Valid 
HAW3 0.923 0.589 Valid 
HAW4 0.885 0.605 Valid 
HAW5 0.920 0.697 Valid 
HAW6 0.911 0.584 Valid 
HAW7 0.942 0.758 Valid 
HAW8 0.921 0.741 Valid 
HAW9 0.926 0.692 Valid 

HAW10 0.896 0.695 Valid 
HAW11 0.906 0.727 Valid 
HAW12 0.917 0.668 Valid 
HAW13 0.889 0.550 Valid 
HAW14 0.842 0.543 Valid 
HAW15 0.894 0.611 Valid 

Organizational 
Citizenship Behavior 

OCB1 

0.824 
 

0.000 
 

0.825 0.778 Valid 
OCB2 0.809 0.780 Valid 
OCB3 0.813 0.778 Valid 
OCB4 0.836 0.759 Valid 
OCB5 0.841 0.702 Valid 
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Tabel 4.4.1 diatas menunjukan bahwa semua indikator sesuai dengan 

standar alat ukur dan disimpulkan terbukti valid. Semua indikator hasil 

uji validitas Main-Test dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

4.4.2 Uji Reliabilitas (Main-Test) 

Setelah dilakukan main-test validitas, selanjutnya dilakukan main-

test reliabilitas pada 160 sampel, dengan menggunakan cronbach’s α > 

0.6. Berikut tabel hasil main-testreliabilitas pada 160 responden: 

Tabel 4.4.2 Hasil Uji Reliabelitas Main-Test 

Variabel Cronbach's Alpha N of Item Kriteria 

Loyalitas Karyawan 0.871 7 Reliabel 
Kepuasan Kerja 0.781 5 Reliabel 

Happiness  At Work 0.901 15 Reliabel 
Organizational 

Citizenship Behavior 
0.806 5 Reliabel 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

4.4.3 Uji Asumsi Klasik 

Proses pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dengan 

melakukan uji normalitas data, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan 

uji heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian yang telah dilakukan: 

4.4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui distribusi data dalam model regresi yaitu variabel 

dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal 

atau tidak. Pada penelitian ini pengujian normalitas data 
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dilakukan dengan menggunakan metode uji statistik Kolmogorof 

– Smirnov. Langkah yang dilakukan adalah dengan menentukan 

terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu: 

Ho : Data terdistribusi secara normal 

Ha : Data tidak terdistribusi secara normal  

Standar yang ditetapkan untuk menilai normalitas data 

ditentukan berdasarkan nilai signifikansi yang dihasilkan, 

dimana nilai signifikansi statistik harus > 0.05. Apabila nilai 

signifikansi statistik > 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa data 

terdistribusi normal. Berikut merupakan hasil dari pengujian 

normalitas data pada model regresi dengan menggunakan uji 

statistik Kolmogorof – Smirnov: 

Tabel 4.4.3.1 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 160 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .32811311 

Most Extreme Differences Absolute .069 

Positive .048 

Negative -.069 

Kolmogorov-Smirnov Z .873 

Asymp. Sig. (2-tailed) .431 
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data dengan 

menggunakan metode uji statistik Kolmogorof – Smirnov 

melalui teknik non parametik tes 1-Sample-KS dengan nilai 

unstandardized residual didapatkan nilai Asymp. Sig. sebesar 

0.431 sehingga nilai signifikansi statistik 0.431 > 0.05 maka data 

dapat dinyatakan terdistribusi secara normal. Hal tersebut sesuai 

dengan ketentuan nilai signifikansi statistik > 0.05 dimana 

peneliti tidak dapat menolak Ho yang berarti bahwa data 

dinyatakan terdistribusi normal. 

4.4.3.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ditujukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat indikasi korelasi antara residual pada 

periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Metode 

pengujian akan dilakukan dengan menggunakan uji Durbin – 

Watson (DW Test) yang mana mengajukan hipotesis sebagai 

beikut: 

Ho : Terdapat autokorelasi (r = 0) 

Ha : Tidak terdapat autokorelasi (r ≠ 0) 
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Pengambilan keputusan hipotesis ditolak atau tidak 

dengan ada atau tidak adanya autokorelasi berdasarkan 

ketentuan du < d < 4 – du (Azim, Subki, and Yusof 2018). 

Berdasarkan hasil pengujian autokorelaasi yang telah dilakukan 

maka didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4.3.2 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .830a .689 .683 .33125 2.010 

a. Predictors: (Constant), HAW, LK, KK 

b. Dependent Variable: OCB 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Tabel 4.4.3.2 Tabel Durbin-Watson 

Tabel Durbin-Watson k = 3 

n = 160 
dL dU 

1.6776 1.8063 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil Durbin-Watson (DW Test) didapatkan 

hasil DW sebesar 2.010, yang akan dibandingkan dengan tabel 

Durbin-Watson dengan signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 
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(n) 160, dan jumlah variabel independen (k) 3. Berikut 

merupakan hasil perbandingannya: 

• du < d < 4 - du 

• 1.8063 < 2.010 < (4 – 1.8063) 

• 1.8004 < 2.010 < 2.1937 

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut maka dapat 

dianalisa sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan DW 

Test yaitu 1.8004 < 2.010 < 2.1937. Penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau tidak 

terdapat autokorelasi pada model regresi. 

4.4.3.3 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah terdapat korelasi antar variabel independen pada model 

regresi. Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak 

terjadi korelasi antara variabel bebas/independen. Mendeteksi 

ada atau tidaknya gejala multikolonieritas pada model regresi, 

dapat dianalisa melalui tabel Coefficient Correlations dengan 

merujuk kepada nilai Tolarance dan Variance Inflation Factor 

(VIF) pada tabel Colloniearity Statistics. Sesuai dengan yang 

disampaikan oleh (Azim, Subki, dan Yusof, 2018), agar tidak 

terjadi multikolonieritas maka korelasi antar variabel harus 
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dibawah 95% dengan nilai tolerance > 0,10 atau apabila nilai 

VIF ≤ 10. Berikut ini merupakan hasi uji multikolonieritas: 

Tabel 4.4.3.3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 
Error Beta   Toleranc

e VIF 

1 

(Constant) .608 .255  2.385 .018   

LK .127 .059 .154 2.157 .033 .389 2.568 

KK .132 .076 .143 1.730 .086 .291 3.441 

HAW .641 .087 .587 7.407 .000 .318 3.147 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Hasil uji multikolinearitas seperti yang dapat dilihat pada 

tabel Collinierity Statistics menununjukan tidak ada nilai 

tolerance yang kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi 

antar variabel independen. Perhitungan Vactor Inflation factor 

(VIF) juga menunjukan hasil nilai VIF ≤ 10 pada seluruh 

variabel independen untuk itu dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala multikolonieritas atau korelasi antara variabel 

independen. 
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4.4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menegtahui 

apakah terjadi ketidaksamaan variansi dan residual pada suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain yang terdapat pada model 

regresi. Beberapa uji dapat dilakukan untuk mengetahui indikasi 

heteroskedastisitas, pada penelitian ini metode yang digunakan 

dalam melakukan uji heteroskedastisitas adalah Uji Park. 

Dimana caranya adalah dengan mengkuadratkan nilai residual 

persamaan regresi, kemudian nilai tersebut dilogaritmakan (Ln), 

lalu kemudian nilai tersebut diregresikan dengan variabel 

independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan 

regresi tersebut signifikan secara statistik, berarti hal ini terdapat 

heteroskedastisitas. Apabila nilai parameter beta tidak signifikan 

secara statistik maka asumsi homoskedastisitas pada model tidak 

dapat ditolak. Berikut ini merupakan hasil uji 

heteroskedastisitas: 
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Tabel 4.4.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error Beta 

1 

(Constant) 1.929 1.700  1.135 .258 

LK .281 .392 .089 .716 .475 

KK -.554 .509 -.156 -1.089 .278 

HAW -.815 .578 -.193 -1.411 .160 

a. Dependent Variable: LNRESIDUALKUADRAT 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode 

Uji Park memberikan hasil bahwa tidak terdapat variabel 

independen yang memiliki nilai signifikan (α = 0.05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi 

heteroskedastisitas dari variabel dan model regresi yang 

diajukan. 

4.4.4 Uji Regresi Berganda dan Analisis 

Model regresi yang diajukan pada penelitian kali ini terdiri dari dua 

jenis variabel utama yaitu variabel dependen, dan variabel independen. 

Metode analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian 

dengan menggunakan metode regresi linear berganda (multiple 

regression analysis), yang dirancang untuk meneliti pengaruh variabel-
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variabel independen terhadap variabel dependen yang diajukan pada 

model penelitian. Berikut hasil Uji Regresi penelitian: 

4.4.4.1 Uji Koefisien Determinas Adjusted R 

Uji Koefisien Determinasi ditujukan untuk menentukan 

proporsi atau presentase total variasi dalam variabel dependen 

yang diterangkan oleh variabel independen. Determinasi 

variabel yang diteliti dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini: 

Tabel 4.4.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi Regresi 
Linier Berganda 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .269a .072 .054 2.21000 

a. Predictors: (Constant), HAW, LK, KK 

b. Dependent Variable: LNRESIDUALKUADRAT 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi 

ditemukan beberapa hal yang dapat diterangkan sebagai berikut: 

1. R yang disebut juga sebagai koefisien korelasi memiliki 

nilai sebesar 0.269 atau 26,9%. Mengandung arti bahwa 

hubungan antara variabel loyalitas karyawan (X1), 

kepuasan karyawan (X2), dan happiness at work (X3), 
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terhadap organizational citizenship behavior (Y) adalah 

0.269. 

2. Adjusted R Square memiliki hasil nilai 0.054 sehingga dapat 

di interpretasikan kontribusi loyalitas karyawan, kepuasan 

karyawan, dan happiness at work dalam menjelaskan 

variabel organizational citizenship behavior sebesar 5,4%. 

Selisihnya sebesar 100% - 5,4% = 94,6% dijelaskan oleh 

sebab lain diluar variabel yang di uji. 

3. Std. Error of The Estimate (SEE) merupakan kesalahan 

standar dari penaksiran yang bernilai 2,21000. 

4.4.4.2 Uji F 

Uji F pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui apakah 

variabel independen yang terdiri dari loyalitas karyawan, 

kepuasan karyawan, dan happiness at workberpengaruh secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen yang 

diwakili oleh organizational citizenship behavior. Penilaian 

dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel 

ANOVA, yaitu dengan ketentuan Apabila nilai siginifikansinya 

≤ 0,05 berarti Ho ditolak, sedangkan jika nilai signifikansinya ≥ 

0,05 berarti Ho diterima. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Ho : bi = 0, artinya loyalitas karyawan, kepuasan karyawan, 

dan happiness at work tidak memiliki pengaruh terhadap 

organizational citizenship behavior. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya loyalitas karyawan, kepuasan karyawan, 

dan happiness at work memiliki pengaruh terhadap 

organizational citizenship behavior. 

Tabel 4.4.4.2 Hasil Uji f 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares Df Mean 

Square F Sig. 

1 

Regression 37.940 3 12.647 115.254 .000b 

Residual 17.118 156 .110   

Total 55.058 159    

a. Dependent Variable: OCB 

b. Predictors: (Constant), HAW, LK, KK 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pengujian pada table ANOVA diatas 

diketahui bahwa nilai sig. dengan taraf signifikansi (α) sebesar 

(0,000), untuk itu didapatkan perbandingan nilai sig ≤ α. Karena 

nilai sig. ≤ α mempunyai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05, 

maka dapat dinyatakan Ha diterima dan Ho ditolak.  

Lebih lajut Uji F ditujukan untuk menentukan apakah 

model penaksiran yang digunakan sudah tepat atau tidak dan 
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varibel dependen berhubungan linear terhadap variabel 

independen. Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara 

Fhitung pada tabel Anova dengan Ftabel. 

Diketahui : 

Fhitung = 115,524 

Ftabel : 

- Taraf signifikansi 5% 

- df1 = k – 1, (df1 = Jumlah variabel – 1) 

- df1 = 4 – 1 

= 3 

- df2 = n – k, (df2 = Jumlah data – jumlah variabel) 

- df2 = 160 – 4 

= 156 

Ftabel  = 2,66 

Berdasarkan hasil Fhitung> Ftabel (115,524> 2,66), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model linear. Ho ditolak dan Ha 

diterima atau dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama antara variabel independen 

loyalitas karyawan, kepuasan karyawan, dan happiness at 

workterhadap variabel dependen organizational citizenship 

behavior. 
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4.4.4.3 Uji t 

Uji t statistik pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui 

suatu variabel independen pada model regresi (dapat dinyatakan 

mempengaruhi dan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Penentuan nilai signifikansi 

ditentukan sesuai dengan (α = 0,05), yaitu jika suatu variabel 

independen dinyatakan mempengaruhi variabel dependen 

apabila nilai Sig. ≤ 0,05. Dasar pengambilan keputusan uji t akan 

dilakukan sebagaimana berikut ini: 

1. Hipotesis (Ho) dan (Ha) akan diajukan dengan ketentuan 

berikut : 

a. Ho : bi = 0, artinya suatu variabel independen tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya suatu variabel independen memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Penentuan variabel independen akan dinyatakan 

mempengaruhi atau Ho dan Ha akan diterima atau ditolak 

berdasarkan taraf signifikan (α = 0,05) 
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Tabel 4.4.4.3 Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .608 .255  2.385 .018 

LK .127 .059 .154 2.157 .033 

KK .132 .076 .143 1.730 .086 

HAW .641 .087 .587 7.407 .000 

a. Dependent Variable: OCB 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.4.4.3 didapatkan persamaan 

regresi uji t: 

IB = 0.608 + 0.127LK + 0.132KK + 0.641HAW 

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diinterprestasikan 

sebagai berikut: 

1. Nilai 0.608 merupakan nilai konstan dari organizational 

citizenship behavior karena ketika variabel independen (LK, 

KK, HAW) bernilai 0. 

2. Nilai 0.127 merupakan angka koefisien regresi pertama 

yangberarti setiap penambahan 1 dari loyalitas karyawan 
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meningkatkan organizational citizenship behavior sebesar 

0.127. 

3. Nilai 0.132 merepukan angka koefisien regresi pertama yang 

berarti setiap penambahan dari kepuasan kerja meningkatkan 

organizational citizenship behavior sebesar 0.132. 

4. Nilai 0.641 merupakan angka koefisien regresi pertama yang 

akan berarti setiap penambahan dari kepuasan kerja 

meningkatkan organizational citizenship behavior sebesar 

0.641. 

 

4.4.5 Uji Hipotesis 

1. Pengaruh Loyalitas Karyawan terhadap Organizational Citizenship 

Behavior: 

a. Ho1 : Loyalitas karyawan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior. 

b. Ha1 : Loyalitas karyawan berpengaruh signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior. 

Berdasarkan tabel koefisien yang diperboleh, diketahui loyalitas 

karyawan memiliki nilai Sig. 0,033 < 0,05 artinya Ha1 diterima dan 

Ho1 ditolak. Bahwa variabel loyalitas karyawan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel organizational citizenship behavior 

pada karyawan generasi millennial di Jabodetabek. 
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2. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship 

Behavior 

a. Ho2 : Kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior. 

b. Ha2 : Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior. 

Berdasarkan tabel koefisien yang diperoleh, diketahui kepuasan 

kerja memiliki nilai 0,086 > 0.05 artinya Ho2 diterima dan Ha2 

ditolak. Bahwa variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel organizational citizenship behaviorpada karyawan 

generasi millennial di Jabodetabek. 

3. Pengaruh Happiness At Work terhadap Organizational Citizenship 

Behavior. 

a. Ho3 : Happiness at work tidak berpengaruh signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior. 

b. Ha3 : Happiness at work berpengaruh signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior. 

Berdasarkan tabel koefisien yang diperoleh, diketahui happiness 

at work memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 artinya Ha3 diterima dan 

Ho3 ditolak. Bahwa variabel happiness at work berpengaruh 

signifikan terhadap organizational citizenship behavior pada 

karyawan generasi millennial di Jabodetabek.  
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4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisa 

bagaimana konstruk dan hipotesis yang telah diajukan sebagaimana dibentuk 

dalam kerangka pemikiran. Hasil penelitian ini telah ditemukan beberapa 

indikasi yang berkaitan dengan karyawan generasi millennial terhadap 

organizational citizenship behavior. Analisis dari hasil pengujian masing – 

masing hipotesis akan dibahas pada kesempatan ini untuk menjabarkan fakta 

yang ditemukan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Tabel 4.5 Uji Kesimpulan Uji Regresi 

Hipotesis β Sig. Conclusion* 

LK  → OCB .127 .033 Hipotesis di Dukung oleh data 

KK  → OCB .132 .086 Hipotesis di Tidak Dukung oleh data 

HAW  → OCB .641 .000 Hipotesis di Dukung oleh data 

 Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan dengan SPPS 21 

Memperjelas model output regresi, maka penulis menyediakan model 

hipotesis sebagai berikut: 
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Sumber: Model Hasil Pengujian, diolah Ms. Word 
Gambar 4.5 Hasil Uji Regresi 

 

Kemudian pada model diatas dapat diketahui bahwa: 

1. Variabel Loyalitas Karyawan berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap Organizational Citizenship Behavior berdasarkan data yang 

dimiliki penulis. 

2. Variabel Kepuasan Kerja tidak berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap Organizational Citizenship Behavior berdasarkan data yang 

dimiliki penulis. 

3. Variabel Happiness At Work berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap Organizational Citizenship Behavior berdasarkan data yang 

dimiliki penulis. 

 

Loyalitas 

Karyawan 

Kepuasan 

Kerja 

Happiness 

At Work 

Organizational 

Citizenship Behavior 

H1, β 0.127 
Sig. 0.102 
 

H2, β 0.132 
Sig. 0.086 
 

H3, β 0.641 
Sig. 0.000 
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4.5.1 Hasil Uji Pengaruh Loyalitas Karyawan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior 

Penelitian ini menunjukan bahwa variabel loyalitas karyawan 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap organizational citizenship 

behavior, hal ini dapat diartikan bahwa tanpa loyalitas dalam diri 

karyawan maka organizational citizenship behavior akan menurun. 

Karyawan yang memiliki loyalitas yang tinggi biasanya akan berkarir di 

perusahaan, mengenal perusahaannya, merasa bangga menjadi bagian 

dari perusahaan dan selalu dating tepat waktu. Hasil dari penelitian 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Soeghandi, 

Sutanto, dan Setiawan (2013) mengemukakan bahwa tanpa adanya 

loyalitas karyawan pada karyawan akan memberikan dampak 

meningkatnya turnover yang akan merugikan perusahaan dalam hal 

waktu dan biaya dikarenakan harus melakukan training lagi kepada 

karyawan baru.  

Hasil penelitian dapat didefinisilan bahwa loyalitas karyawan 

memiliki peran yang sangat penting dialam menentukan perilaku 

organizational citizenship behavior karyawan generasi millennial akan 

secara otomatis mendorong tercapainya kesuksesan perusahaan. 
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4.5.2 Hasil Uji Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Organizational 

Citizenship Behavior 

Penelitian ini menunjukan bahwa variabel kepuasan kerja tidak 

berpengaruh signifikan dan tidak positif terhadap organizational 

citizenship behavior, hal ini dapat diartikan bahwa kepuasan kerja dalam 

diri karyawan tidak mempengaruhi organizational citizenship behavior 

akan menurun. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Soeghandi, 

Sutanto, dan Setiawan (2013) yang mengemukakan bahwa karyawan 

yang merasa tidak puas dalam bekerja akan cenderung memiliki persepsi 

negatif dan merasa tidak memiliki kontribusi terhadao perusahaan, 

akibatnya hal ini akan meningkatkan stress dan emosi dalam diri 

karyawan sehingga hasil kerjanya tidak akan maksimal atau bahkan 

buruk. Karyawan yang tidak puas terhadap pekerjaannya kemungkinan 

kecil akan mau memberikan extra-role terhadap perusahaan. 

Hasil penelitian dapat didefinisilan bahwa kepuasan kerja tidak 

memiliki peran yang penting dalam menentukan perilaku organizational 

citizenship behavior karyawan generasi millennial. 

 

4.5.3 Hasil Uji Pengaruh Happiness At Work terhadap Organizational 

Citizenship Behavior 

Penelitian ini menunjukan bahwa variabel kepuasan kerja 

berpengaruh postif terhadap organizational citizenship behavior. Hal 
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tersebut sejalan dengan penelitian Prakoso and Listiara (2017) dan Salas-

Vallina, Alegre, dan Fernandez (2017) yang mengemukakan bahwa 

bahwa semakin karyawan merasakan happiness at work maka karyawan 

akan semakin tinngi karyawan tersebut bersikap organizational 

citizenship behavior. Karyawan yang merasakan happiness at workakan 

memiliki hubungan yang positif terhadap rekan kerjanya, memiliki 

prestasi yang baik, mendapatkan lingkungan kerja yang baik, 

mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan harapan dan pekerjaan dan 

memiliki fisik yang baik agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik 

dan benar. 

Dari hasil penelitian dapa didefinisikan bahwa happiness at 

workmemiliki peran yang sangat penting dalam menentukan perilaku 

organizational citizenship behaviorkaryawan generasi millennial. 

 

4.6 Implikasi Managerial 

Berdasarkan hasill penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

dapat dijelaskan melalui implikasi manajerial pada generasi millennial di DKI 

Jakarta. Berikut ini beberapa implikasi manajerial yang dapat diberikan generasi 

millennial yang berada di Jabodetabek. 

1. Variabel yang akan dibahas adalah happiness at work.Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian Prakoso dan Listiara (2017) dan Salas-Vallina, Alegre, 

dan Fernandez (2017) yang mengemukakan bahwa bahwa semakin 
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karyawan merasakan happiness at work maka karyawan akan semakin tinngi 

karyawan tersebut bersikap organizational citizenship behavior. 

Tabel 4.6.3 Mean (Happiness At Work) 
Indikator Mean Mean Value 

HAW1 5,4125 

5.19125 

HAW2 5,025 
HAW3 5,23125 
HAW4 5,19375 
HAW5 5,175 

HAW6 5,16875 

HAW7 5,1125 

HAW8 5,2375 

HAW9 5,175 

HAW10 5,125 

HAW11 5,125 

HAW12 5,1125 

HAW13 5,28125 

HAW14 5,2875 

HAW15 5,20625 
Sumber : pengolahan data menggunakan Ms. Excel 

Berdasarkan tabel 4.6.3 diatas merupakan indikator happiness at work 

yang memiliki pengaruh terhadap organizational citizenship behavior. 

Nilai terkecil pada indikator yaitu HAW2 (Saya memiliki pemimpin yang 

begitu bijaksana). Dimana karyawan dalam penelitian ini adalah generasi 

millennial yang berusia 18-38 tahun. Bagi karyawan generasi millennial, 

pemimpin adalah seorang pelatih atau mentor yang memberikan arahan 

tentang cara menyelesaikan pekerjaan dan memaksimalkan potensi yang 
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karyawan itu miliki. Karyawan generasi millennial mengingikan pemimpin 

yang bekerja layaknya seorang teman yang tidak merasa canggung untuk 

berpartisispasi untuk mengambil keputusan dan tidak mengikuti instruksi 

yang kaku dan mengikat. (id.techinasia.com). Karyawan generasi 

millennial menginginkan pemimpin yang tipe tech savvy (sadar teknologi) 

karena mampu berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cara 

memanfaatkan teknologi, tipe terbuka karena mampu berbagi 

permasalahan yang di hadapi oleh perusahaan sehingga karyawan generasi 

millennial dapat memeberikan solusi, tipe menerima perbedaan karena 

mampu menciptkan tim kerja yang kuat terlepas dari perbedaan yang 

dimiliki oleh karyawan generasi millennial, tipe kolaboratif karena mampu 

menjadi penghubung antar karyawan generasi millennial dengan baik dan 

tipe visioner karena mampu memberikan arahan dalam mengejar target 

yang dihadapkan perusahaan. Apabila pemimpin pada perusahaan sesuai 

dengan pemimpin yang diinginkan oleh karyawan generasi millennial akan 

membuat karyawan generasi millennial merasakan happiness at work pada 

perusahaannya. 

2. Variabel yang akan dibahas adalah loyalitas karyawan. Sejalan dengan 

penelitian Fitriani dan Dewi (2017), loyalitas karyawan berpengaruh 

positif terhadap organizational citizenship behavior, semakin tinggi 
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loyalitas karyawan yang dimilik oleh seorang karyawan maka semakin 

tinggi juga perilaku organizational citizenship behavior karyawan. 

Tabel 4.6.1 Mean (Loyalitas Karyawan) 
Indikator Mean Mean Value 

LK1 4,96875 

5.028571429 

LK2 4,7875 
LK3 5 
LK4 5,0625 
LK5 5,08125 
LK6 5,2625 
LK7 5,0375 

Sumber : pengolahan data menggunakan Ms. Excel 

Berdasarkan tabel 4.6.1 diatas merupakan indokator yang memiliki 

pengaruh terhadap organizational citizenship behavior. Nilai terkecil pada 

indokator loyalitas karyawan yaitu LK1 (Saya berniat akan menetap di 

perusahaan) dan LK2 (Saya tidak mempunyai keinginan untuk mencari 

kerja di tempat lain) sehingga perusahaan perlu meningkatkan loyalitas 

karyawan pada karyawan dengan cara memberikan peluang dan 

kesempatan untuk mengembangkan diri dan menciptakan lingkungan kerja 

yang nyaman dan menyenangkan. Dimana karyawan dalam penelitian ini 

adalah generasi millennial yang berusia 18-38 tahun. Peluang atau 

kesempatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan generasi 

untuk mengembangkan diri dengan cara memberikan seminar atau training 

secara berkala guna untuk menambah wawasan serta pengalaman baru dan 

menawarkan promosi jabatan bagi karyawan yang berprestasi. Perusahaan 
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juga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan bagi 

karyawan generasi millennial dengan cara menciptakan suasana kantor 

yang kekeluargaan dan sesekali melakukan kegiatan bersama - sama agar 

karyawan merasa perusahaan tempat ia bekerja adalah perusahaan yang 

terbaik serta tidak memikirkan untuk mencari ditempat kerja yang lain. 

(entrepreneurcamp.id).  Generasi millennial memiliki sifat mudah bosan 

dengan pekerjaaan yang rutin dalam jangka waktu yang lama, dengan 

melihat sifat tersebut perusahaan memberikan tantangan kerja, beasiswa 

dan training singkat di luar kota atau luar negeri hal ini akan menjadi 

pertimbangan yang menarik bagi karyawan generasi millennial untuk 

bertahan di perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh loyalitas 

karyawan, kepuasan kerja dan happiness at work terhadap organizational 

citizenship behaviorpada generasi millennial di Jabodetabek. Berdasarkan hasil 

analisis yang telah dijelskan pada penelitian ini menunjukkan 2 hipotesis yang 

berpengaruh positif dan signifikan dan 1 hipotesis yang tidak berpengaruh positif 

dan tidak signifikan. Dalam pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel loyalitas karyawan berpengaruh positif terhadap organizational 

citizenship behaviorberdasarkan data yang dimiliki penulis 

2. Variabel happiness at work berpengaruh positif terhadap organizational 

citizenship behaviorberdasarkan data yang dimiliki penulis 

3. Variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh positif terhadap organizational 

citizenship behaviorberdasarkan data yang dimiliki penulis  

 

5.2 Saran 

Meskipun penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan 

sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian dimasa yang akan 

datang. Oleh karena itu berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada 

peneliti selanjutnya sebagai berikut: 
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A. Perusahaan 

1. Perusahaan perlu memiliki pemimpin yang bekerja layaknya teman, 

pelatih atau mentor, pemimpin yang sadar akan teknologi, terbuka, 

menerima perbedaan, kolaboratif dan visoner agar karyawan generasi 

millennial dapat merasakan happiness at work pada perusahaan. 

2. Perusahaan perlu memberikan peluang atau kesempatan kepada 

karyawan generasi millennial untuk mengembangkan diri, 

menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan bagi karyawan 

generasi millennial agar meningkatkan loyalitas karyawan generasi 

millennial terhadap perusahaan. 

B. Peneliti selanjutnya  

3. Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor 

kepuasan karyawan generasi millenial di sektor pemerintahan dan 

perbankan. 

4. Penelitian selanjutnya dapat meneliti penelitian tentang variabel 

kepemimpinan bagi karyawan generasi millennial. 

5. Penelitian selanjutnya dapat menguji kembali penelitian ini pada suatu 

perusahaan yang lebih spesifik untuk melihat perilaku karyawan 

generasi millennial. 

Berdasarkan hal tersebut diharapkan penelitian organizational citizenship 

behavior dimasa yang akan datang dapat mengukur, menganalisa dan 

menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan bermanfaat. 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas Pretest 

• Variabel Loyalitas Karyawan 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .872 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 224.447 

df 21 
Sig. .000 

 

 
Component Matrixa 

 Component 
1 

LK1 .906 
LK2 .913 
LK3 .915 
LK4 .961 
LK5 .900 
LK6 .692 
LK7 .909 
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 

 

Anti-image Matrices 

 LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 

Anti-image 
Covariance 

LK1 .181 -.068 -.021 .024 -.087 .001 -.047 

LK2 -.068 .169 .041 -.046 -.015 -.033 -.021 
LK3 -.021 .041 .136 -.049 .004 -.116 -.035 
LK4 .024 -.046 -.049 .078 -.040 -.017 -.045 
LK5 -.087 -.015 .004 -.040 .218 -.020 .023 
LK6 .001 -.033 -.116 -.017 -.020 .400 .093 
LK7 -.047 -.021 -.035 -.045 .023 .093 .137 

Anti-image 
Correlation 

LK1 .879a -.390 -.132 .205 -.437 .002 -.299 

LK2 -.390 .896a .271 -.397 -.078 -.127 -.139 
LK3 -.132 .271 .855a -.471 .024 -.499 -.254 
LK4 .205 -.397 -.471 .851a -.309 -.098 -.438 
LK5 -.437 -.078 .024 -.309 .918a -.068 .135 
LK6 .002 -.127 -.499 -.098 -.068 .820a .395 
LK7 -.299 -.139 -.254 -.438 .135 .395 .871a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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• Variabel Kepuasan Kerja 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .793 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 83.816 
df 10 
Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

Anti-image Covariance 

KK1 .419 -.168 .024 -.026 -.048 
KK2 -.168 .219 -.136 -.004 -.015 
KK3 .024 -.136 .242 -.146 -.018 
KK4 -.026 -.004 -.146 .403 -.142 
KK5 -.048 -.015 -.018 -.142 .709 

Anti-image Correlation 

KK1 .809a -.555 .076 -.063 -.088 
KK2 -.555 .740a -.589 -.012 -.038 
KK3 .076 -.589 .761a -.469 -.045 
KK4 -.063 -.012 -.469 .838a -.265 
KK5 -.088 -.038 -.045 -.265 .911a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 
1 

KK1 .803 
KK2 .907 
KK3 .901 
KK4 .838 
KK5 .652 
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 

 

• Variabel Happiness At Work 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .789 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 415.481 
df 105 
Sig. .000 

 
 
 

Analisis Loyalitas Karyawan..., Syadza Aniga Mardanadi, Ma.-Ibs, 2018



105 
 

Indonesia Banking School  

Anti-image Matrices 

 HAW1 HAW2 HAW3 HAW4 HAW5 HAW6 HAW7 HAW8 HAW9 HAW10 HAW11 HAW12 HAW13 HAW14 HAW15 

Anti-image 
Covariance 

HAW1 .191 .015 -.015 -.034 .017 .011 .012 .036 -.089 -.016 .035 -.074 -.055 -.053 -.069 
HAW2 .015 .152 -.036 -.026 .019 -.020 .011 -.040 -.065 -.057 .029 .021 -.018 .017 .033 
HAW3 -.015 -.036 .066 .007 -.022 .034 -.045 .034 .005 .048 -.048 .011 -.018 -.021 .040 
HAW4 -.034 -.026 .007 .149 -.046 -.012 -.009 -.023 .001 .033 -.019 -.020 .063 -.058 .001 
HAW5 .017 .019 -.022 -.046 .139 -.085 .013 -.043 -.028 -.038 .031 -.018 .007 -.049 .025 
HAW6 .011 -.020 .034 -.012 -.085 .332 -.030 .080 .036 .045 -.059 -.040 -.020 -.004 -.054 
HAW7 .012 .011 -.045 -.009 .013 -.030 .075 -.050 -.014 -.040 .046 -.050 -.024 .020 .007 
HAW8 .036 -.040 .034 -.023 -.043 .080 -.050 .101 .012 .038 -.037 -.012 -.007 .003 -.057 
HAW9 -.089 -.065 .005 .001 -.028 .036 -.014 .012 .179 -.011 -.033 .040 .048 .055 .000 
HAW10 -.016 -.057 .048 .033 -.038 .045 -.040 .038 -.011 .106 -.054 -.005 -.003 -.015 -.025 
HAW11 .035 .029 -.048 -.019 .031 -.059 .046 -.037 -.033 -.054 .060 -.020 -.007 .002 -.015 
HAW12 -.074 .021 .011 -.020 -.018 -.040 -.050 -.012 .040 -.005 -.020 .211 .040 .038 -.007 
HAW13 -.055 -.018 -.018 .063 .007 -.020 -.024 -.007 .048 -.003 -.007 .040 .111 -.045 -.050 
HAW14 -.053 .017 -.021 -.058 -.049 -.004 .020 .003 .055 -.015 .002 .038 -.045 .180 .002 
HAW15 -.069 .033 .040 .001 .025 -.054 .007 -.057 .000 -.025 -.015 -.007 -.050 .002 .259 

Anti-image 
Correlation 

HAW1 .774a .089 -.132 -.201 .107 .044 .097 .258 -.484 -.111 .331 -.368 -.376 -.288 -.312 
HAW2 .089 .857a -.366 -.172 .134 -.088 .101 -.321 -.393 -.447 .309 .120 -.136 .101 .166 
HAW3 -.132 -.366 .716a .068 -.227 .229 -.635 .423 .044 .573 -.763 .092 -.209 -.194 .310 
HAW4 -.201 -.172 .068 .849a -.323 -.054 -.084 -.185 .008 .263 -.205 -.113 .494 -.352 .004 
HAW5 .107 .134 -.227 -.323 .861a -.396 .126 -.360 -.176 -.315 .340 -.107 .060 -.309 .132 
HAW6 .044 -.088 .229 -.054 -.396 .808a -.193 .435 .148 .241 -.419 -.151 -.103 -.017 -.183 
HAW7 .097 .101 -.635 -.084 .126 -.193 .743a -.570 -.117 -.445 .686 -.395 -.263 .171 .052 
HAW8 .258 -.321 .423 -.185 -.360 .435 -.570 .754a .090 .370 -.474 -.082 -.066 .023 -.355 
HAW9 -.484 -.393 .044 .008 -.176 .148 -.117 .090 .813a -.080 -.324 .204 .343 .308 -.002 
HAW10 -.111 -.447 .573 .263 -.315 .241 -.445 .370 -.080 .762a -.683 -.031 -.024 -.110 -.153 
HAW11 .331 .309 -.763 -.205 .340 -.419 .686 -.474 -.324 -.683 .669a -.181 -.086 .018 -.124 
HAW12 -.368 .120 .092 -.113 -.107 -.151 -.395 -.082 .204 -.031 -.181 .890a .259 .193 -.028 
HAW13 -.376 -.136 -.209 .494 .060 -.103 -.263 -.066 .343 -.024 -.086 .259 .767a -.320 -.294 
HAW14 -.288 .101 -.194 -.352 -.309 -.017 .171 .023 .308 -.110 .018 .193 -.320 .854a .007 
HAW15 -.312 .166 .310 .004 .132 -.183 .052 -.355 -.002 -.153 -.124 -.028 -.294 .007 .835a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrixa 

 Component 
1 2 3 

HAW1 .658 .540 -.051 
HAW2 .824 -.165 -.375 
HAW3 .812 .209 -.124 
HAW4 .726 -.456 .363 
HAW5 .849 -.226 .311 
HAW6 .672 .106 .378 
HAW7 .830 .040 .000 
HAW8 .793 -.368 .091 
HAW9 .692 -.375 -.474 
HAW10 .839 -.053 -.335 
HAW11 .821 -.133 -.185 
HAW12 .780 -.251 .257 
HAW13 .592 .740 -.117 
HAW14 .690 .486 .299 
HAW15 .599 .260 .023 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 3 components extracted. 
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• Variabel Organizational Citizenship Behavior 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .839 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 90.226 
df 10 
Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 OCB1 OCB2 OCB3 OCB4 OCB5 

Anti-image Covariance 

OCB1 .375 -.130 -.101 -.011 .039 
OCB2 -.130 .359 -.071 -.043 -.041 
OCB3 -.101 -.071 .194 -.130 -.151 
OCB4 -.011 -.043 -.130 .462 .035 
OCB5 .039 -.041 -.151 .035 .451 

Anti-image Correlation 

OCB1 .861a -.356 -.374 -.028 .094 
OCB2 -.356 .892a -.270 -.105 -.103 
OCB3 -.374 -.270 .770a -.435 -.512 
OCB4 -.028 -.105 -.435 .878a .076 
OCB5 .094 -.103 -.512 .076 .831a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 
1 

OCB1 .847 
OCB2 .871 
OCB3 .940 
OCB4 .801 
OCB5 .784 
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Reliabilitas Pretest 

• Variabel Loyalitas Karyawan 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.952 7 

 
• Variabel Kepuasan Kerja 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.862 5 

 
• Variabel Happiness At Work 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.942 15 

 
• Variabel Organizational Citizenship Behavior 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.895 5 
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Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas Main Test 

• Variabel Loyalitas Karyawan 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .848 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 518.148 
df 21 
Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 

Anti-image 
Covariance 

LK1 .372 -.219 -.046 .010 -.094 .039 -.062 
LK2 -.219 .370 .011 -.022 -.018 -.082 -.099 
LK3 -.046 .011 .461 -.183 -.042 -.175 -.084 
LK4 .010 -.022 -.183 .503 -.112 -.014 -.113 
LK5 -.094 -.018 -.042 -.112 .550 -.137 -.033 
LK6 .039 -.082 -.175 -.014 -.137 .654 .057 
LK7 -.062 -.099 -.084 -.113 -.033 .057 .534 

Anti-image 
Correlation 

LK1 .799a -.592 -.112 .024 -.208 .079 -.140 
LK2 -.592 .802a .026 -.051 -.040 -.166 -.222 
LK3 -.112 .026 .849a -.380 -.083 -.318 -.169 
LK4 .024 -.051 -.380 .864a -.212 -.024 -.218 
LK5 -.208 -.040 -.083 -.212 .908a -.229 -.061 
LK6 .079 -.166 -.318 -.024 -.229 .835a .096 
LK7 -.140 -.222 -.169 -.218 -.061 .096 .904a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 
1 

LK1 .790 
LK2 .796 
LK3 .785 
LK4 .760 
LK5 .760 
LK6 .623 
LK7 .752 
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 
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• Variabel Kepuasan Kerja 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .788 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 216.040 
df 10 
Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 

Anti-image Covariance 

KK1 .704 -.161 -.094 -.009 -.188 
KK2 -.161 .577 -.199 -.118 .004 
KK3 -.094 -.199 .519 -.211 -.056 
KK4 -.009 -.118 -.211 .618 -.108 
KK5 -.188 .004 -.056 -.108 .812 

Anti-image Correlation 

KK1 .809a -.253 -.156 -.013 -.249 
KK2 -.253 .786a -.364 -.198 .005 
KK3 -.156 -.364 .761a -.373 -.087 
KK4 -.013 -.198 -.373 .795a -.152 
KK5 -.249 .005 -.087 -.152 .817a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
•  

Component Matrixa 

 Component 
1 

KK1 .697 
KK2 .786 
KK3 .822 
KK4 .756 
KK5 .577 
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 
 

• Variabel Happiness At Work 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .910 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 963.882 
df 105 
Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 HAW1 HAW2 HAW3 HA
W4 

HA
W5 

HA
W6 

HA
W7 

HA
W8 

HA
W9 

HAW
10 

HAW
11 

HAW
12 

HAW
13 

HAW
14 

HA
W15 

Anti-
image 
Covarianc
e 

HAW1 .592 .016 -.122 .036 -.007 -.053 -.018 .001 -.111 -.005 .041 .024 -.101 -.152 -.099 
HAW2 .016 .649 -.058 .032 -.086 -.044 -.047 -.045 -.041 -.015 -.021 -.066 .008 -.015 -.057 
HAW3 -.122 -.058 .649 -.034 -.124 -.008 -.029 -.002 .019 -.063 .023 -.013 -.049 -.067 .059 
HAW4 .036 .032 -.034 .578 -.114 -.120 .045 -.136 -.075 .031 -.047 .016 .001 -.104 .033 
HAW5 -.007 -.086 -.124 -.114 .516 -.148 -.048 -.008 -.013 -.011 -.019 -.033 -.020 .057 -.018 
HAW6 -.053 -.044 -.008 -.120 -.148 .625 -.067 -.027 -.002 .023 -.018 .060 .047 -.052 -.014 
HAW7 -.018 -.047 -.029 .045 -.048 -.067 .474 -.110 -.091 -.075 -.002 -.022 -.042 -.054 -.003 
HAW8 .001 -.045 -.002 -.136 -.008 -.027 -.110 .452 -.085 -.025 -.016 -.118 -.008 .044 -.002 
HAW9 -.111 -.041 .019 -.075 -.013 -.002 -.091 -.085 .533 -.055 -.051 -.045 -.030 .071 .063 
HAW10 -.005 -.015 -.063 .031 -.011 .023 -.075 -.025 -.055 .458 -.192 -.026 .043 .028 -.084 
HAW11 .041 -.021 .023 -.047 -.019 -.018 -.002 -.016 -.051 -.192 .441 -.038 -.066 -.038 -.093 
HAW12 .024 -.066 -.013 .016 -.033 .060 -.022 -.118 -.045 -.026 -.038 .543 .040 -.077 -.152 
HAW13 -.101 .008 -.049 .001 -.020 .047 -.042 -.008 -.030 .043 -.066 .040 .626 -.189 -.084 
HAW14 -.152 -.015 -.067 -.104 .057 -.052 -.054 .044 .071 .028 -.038 -.077 -.189 .587 .017 
HAW15 -.099 -.057 .059 .033 -.018 -.014 -.003 -.002 .063 -.084 -.093 -.152 -.084 .017 .572 

Anti-
image 
Correlatio
n 

HAW1 .888a .026 -.197 .061 -.013 -.087 -.034 .001 -.198 -.010 .080 .042 -.166 -.258 -.171 
HAW2 .026 .960a -.089 .052 -.149 -.068 -.084 -.083 -.069 -.028 -.039 -.112 .013 -.024 -.093 
HAW3 -.197 -.089 .923a -.055 -.214 -.012 -.052 -.004 .032 -.115 .042 -.021 -.076 -.109 .098 
HAW4 .061 .052 -.055 .885a -.208 -.199 .086 -.266 -.136 .060 -.093 .028 .001 -.178 .057 
HAW5 -.013 -.149 -.214 -.208 .920a -.261 -.097 -.017 -.025 -.022 -.040 -.062 -.036 .104 -.034 
HAW6 -.087 -.068 -.012 -.199 -.261 .911a -.122 -.052 -.004 .043 -.035 .103 .075 -.086 -.024 
HAW7 -.034 -.084 -.052 .086 -.097 -.122 .942a -.237 -.180 -.162 -.004 -.043 -.077 -.102 -.007 
HAW8 .001 -.083 -.004 -.266 -.017 -.052 -.237 .921a -.173 -.055 -.035 -.238 -.015 .084 -.003 
HAW9 -.198 -.069 .032 -.136 -.025 -.004 -.180 -.173 .926a -.112 -.106 -.084 -.051 .126 .115 
HAW10 -.010 -.028 -.115 .060 -.022 .043 -.162 -.055 -.112 .896a -.427 -.052 .081 .054 -.164 
HAW11 .080 -.039 .042 -.093 -.040 -.035 -.004 -.035 -.106 -.427 .906a -.078 -.125 -.075 -.185 
HAW12 .042 -.112 -.021 .028 -.062 .103 -.043 -.238 -.084 -.052 -.078 .917a .069 -.136 -.272 
HAW13 -.166 .013 -.076 .001 -.036 .075 -.077 -.015 -.051 .081 -.125 .069 .889a -.311 -.140 
HAW14 -.258 -.024 -.109 -.178 .104 -.086 -.102 .084 .126 .054 -.075 -.136 -.311 .842a .030 
HAW15 -.171 -.093 .098 .057 -.034 -.024 -.007 -.003 .115 -.164 -.185 -.272 -.140 .030 .894a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrixa 

 Component 
1 2 3 

HAW1 .591 .468 .193 
HAW2 .633 -.176 -.051 
HAW3 .589 .328 -.127 
HAW4 .605 .101 -.464 
HAW5 .697 .002 -.366 
HAW6 .584 .151 -.475 
HAW7 .758 -.074 -.039 
HAW8 .741 -.232 -.176 
HAW9 .692 -.166 -.117 
HAW10 .695 -.355 .219 
HAW11 .727 -.258 .221 
HAW12 .668 -.288 .222 
HAW13 .550 .470 .343 
HAW14 .543 .576 .210 
HAW15 .611 -.182 .465 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 3 components extracted. 
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• Variabel Organizational Citizenship Behavior 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .824 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 246.164 
df 10 
Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 OCB1 OCB2 OCB3 OCB4 OCB5 

Anti-image Covariance 

OCB1 .587 -.210 -.104 -.090 -.084 
OCB2 -.210 .576 -.051 -.160 -.080 
OCB3 -.104 -.051 .586 -.167 -.204 
OCB4 -.090 -.160 -.167 .618 -.038 
OCB5 -.084 -.080 -.204 -.038 .684 

Anti-image Correlation 

OCB1 .825a -.361 -.178 -.150 -.132 
OCB2 -.361 .809a -.087 -.269 -.128 
OCB3 -.178 -.087 .813a -.277 -.322 
OCB4 -.150 -.269 -.277 .836a -.058 
OCB5 -.132 -.128 -.322 -.058 .841a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 
1 

OCB1 .778 
OCB2 .780 
OCB3 .778 
OCB4 .759 
OCB5 .702 
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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Lampiran 5 : Hasil Uji Reliabilitas Main Test 

• Variabel Loyalitas Karyawan 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.871 7 

 
• Variabel Kepuasan Kerja 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.781 5 

 
• Variabel Happiness At Work 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.901 15 

 

• Variabel Organizational Citizenship Behavior 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.806 5 

 

Lampiran 6 : Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 

Residual 
N 160 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .32811311 

Most Extreme Differences 
Absolute .069 
Positive .048 
Negative -.069 

Kolmogorov-Smirnov Z .873 
Asymp. Sig. (2-tailed) .431 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Lampiran 7 : Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .830a .689 .683 .33125 2.010 
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a. Predictors: (Constant), HAW, LK, KK 
b. Dependent Variable: OCB 

 

Tabel Durbin-Watson k = 5 

n = 160 dL dU 

1.6776 1.8063 

 

Lampiran 8 : Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .608 .255  2.385 .018   
LK .127 .059 .154 2.157 .033 .389 2.568 
KK .132 .076 .143 1.730 .086 .291 3.441 
HAW .641 .087 .587 7.407 .000 .318 3.147 

 

Lampiran 9 : Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.929 1.700  1.135 .258 
LK .281 .392 .089 .716 .475 
KK -.554 .509 -.156 -1.089 .278 
HAW -.815 .578 -.193 -1.411 .160 

a. Dependent Variable: LNRESIDUALKUADRAT 
 

Adjusted R² 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 
Estimate 

1 .269a .072 .054 2.21000 
a. Predictors: (Constant), HAW, LK, KK 
b. Dependent Variable: LNRESIDUALKUADRAT 
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Lampiran 10 : Hasil Uji F 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 37.940 3 12.647 115.254 .000b 
Residual 17.118 156 .110   
Total 55.058 159    

a. Dependent Variable: OCB 
b. Predictors: (Constant), HAW, LK, KK 

 

Lampiran 11 : Hasil Uji t 

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .608 .255  2.385 .018 
LK .127 .059 .154 2.157 .033 
KK .132 .076 .143 1.730 .086 
HAW .641 .087 .587 7.407 .000 

a. Dependent Variable: OCB 
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